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SLOVO NA ÚVOD

3

som veľmi potešená skutočnosťou, že Onkologický ústav svätej Alžbety vydáva časopis, ktorý je
určený práve vám, ktorí ho dnes dostávate do rúk a čítate jeho stránky. Ak ste pacientom, klientom,
zamestnancom alebo sympatizantom tejto nemocnice, môžete spolu s nami cítiť, že táto nemocnica
s 264-ročnou históriou sa stáva aj pre vás istým spôsobom vašou nemocnicou a môžete si o nej
povedať: je to naša nemocnica.  
Časopis Onkologického ústavu svätej Alžbety - Naša nemocnica - vám chce sprostredkovaním in-
formácií (a možno i prinášaním vašich názorov) pomôcť k účinnejšiemu a lepšiemu využívaniu sta-
rostlivosti a služieb, ktoré poskytujeme.
V duchu myšlienok a činov svätej Alžbety, ktorá veľmi túžila pomáhať a slúžiť tým, ktorí jej pomoc
potrebovali a boli na ňu odkázaní, má časopis prispievať k ešte lepšiemu napĺňaniu odkazu tejto
našej patrónky a poslúžiť všetkým  tým, ktorí hľadajú alebo potrebujú pomoc pre svoje zdravie. 
Onkologický ústav svätej Alžbety ako neštátna nemocnica poskytuje svojich špičkových odborníkov
i výnimočné zariadenia, ktoré sú ponúkané v prípade nutnosti rovnakou mierou a bezplatne všetkým
poisteným v zdravotníckych poisťovniach. 
Prostriedky, ktoré získavame od zdravotníckych poisťovní, ale i vďaka darom našich dobrodincov
(patrí im naše poďakovanie a vďačnosť), opäť vynakladáme prevažne na skvalitňovanie služieb, prí-
strojového a ďalšieho vybavenia nemocnice. Teda netvoríme z nich zisk.
Nielen vďaka tomu, ale predovšetkým zásluhou stoviek obetavých lekárov, zdravotných sestier
a ďalších pracovníkov, je ústav hodnotený medzi najlepšími nemocnicami svojho druhu na Slovensku
a vyhľadávaný aj zo zahraničia. Aspoň niektorých z tých zanietených a starostlivých odborníkov,
akých má naša nemocnica veľa, by sme vám tiež chceli postupne predstaviť v Našej nemocnici. 
V Našej nemocnici budeme predstavovať aj novoty zo života nemocnice, informácie o poskytovaných
službách a rôzne ďalšie zaujímavosti.

Prajem vám všetkým príjemné i užitočné čítanie 
a zároveň od Darcu všetkých darov dostatok zdravia pre telo i dušu.

Sestra Viannea, MUDr. Mária Krasňanová,
generálna predstavená Rehole svätej Alžbety

Milí pacienti a klienti,
všetci čitatelia,
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6Dnes moderný ústav lieči 
už tretie storočie

Onkologický ústav svätej Alžbety patrí po 264 ro-
koch, ktoré zhruba uplynuli od založenia rovno-
mennej nemocnice, podľa viacerých ukazovate-

ľov, ale tiež hodnotení pacientov a poisťovní,
nielen medzi vedúce špičkové onkologické, ale

tiež preventívne, stomatologické, všeobecné i fa-
kultné (pripravujúce lekárov) zdravotnícke zaria-

denia na Slovensku. Z obdobných zariadení má
najviac, až 98 ambulancií, ktoré samostatne vy-

šetrili 205,5 tisíca pacientov.

OCENENIE

8Zlatý biatec pre OÚSA
Ako jediné zariadenie svojho

druhu, medzi prvými nemocnicami v SR vôbec,
získal Onkologický ústav svätej Alžbety prestížnu

cenu Neformálneho ekonomického fóra Hospo-
dársky klub (NEF) Zlatý biatec, a to za rok 2008.

Z HISTÓRIE PO SÚČASNOSŤ

8Alžbetino posolstvo
Alžbeta Durínska (*1207

- † 9. novembra 1231) dcéra kráľa Ondreja II.
a jeho manželky Gertrúdy, sesternica blahoslave-
nej Anežky Přemyslovny, prežila detstvo na Brati-

slavskom hrade. V roku 1228 zložila sľub chu-
doby. Všetky prostriedky, ktoré jej náležali,

venovala chudobným a chorým. V roku 1229 pre
nich založila v Marburgu nemocnicu. Svoje sily

a čas pritom venovala starostlivosti o chorých
a ich ošetrovaniu. Nemocnicu zasvätila svätému

Františkovi a jej správu odovzdala františkán-
skemu rádu. Za jej život naplnený láskou k blíž-

nym, chudobným a chorým ju vyhlásili už v roku
1235 za svätú. Jej odkaz bol aj podnetom

k vzniku rehole svätej Alžbety...

POMOC NA SPRÁVNOM MIESTE

10Združenie pre dobrú vec 
Každý z nás už bol oslovený ob-

čianskym združením či nadáciou -  finančne
alebo osobným zapojením sa prispieť na dobrú

vec. Je prirodzené,  že sa do takýchto aktivít radi
zapojíme, najmä ak vieme, že naša pomoc bude

naozaj efektívna, nevyjde nazmar a tí, ktorí ju
potrebujú, ju aj ocenia. To je aj úlohou Združenia

pre onkológiu.

NAŠE MODERNÉ ZARIADENIA

10Prvý priamy digitálny 
mamografický prístroj v SR

Prvý a toho času na Slovensku jediný priamy digitálny
mamografický prístroj LORAD Selenia od amerického
výrobcu HOLOGIC bol uvedený do používania v Onko-
logickom ústave sv. Alžbety zhruba pred rokom. Inšta-
lovaný je na II. klinike radiačnej onkológie SZU a OÚSA.
Spustenia nového mamografu sa zúčastnil minister
zdravotníctva Richard Raši, ktorý okrem iného ocenil,
že toto moderné zariadenie nielenže umožní pod-
statne kvalitnejšie vyšetrenie, ale skráti tiež pre pa-
cientky čas čakania a neistoty. 

NA TÉMU PREVENCIE

12Kríza zdraviu nežičí, pomôcť
môže prevencia 

Preventívne centrum Onkologického ústavu svätej 
Alžbety vyšetrilo od roku 1998 až do tohtoročného
septembra 35-tisíc osôb (21 732 žien a 13 268 mužov,
priemerný vek 40 rokov). U 1,89 percenta z nich sa zis-
tili onkologické ochorenia vo včasnom štádiu, alebo
závažné zmeny v organizme, ktoré by mohli pri za-
nedbaní liečby v tieto ochorenia vyústiť. Podiel zistení
uvedených indikácií tak v období poznamenanom
najmä celosvetovou krízou narástol, keďže po prvých
30-tisícoch vyšetrených (do apríla 2008) dosahoval
1,44 percenta. 

NAŠE POKROKOVÉ LIEČEBNÉ METÓDY

13Uskutočňujeme 
ojedinelú liečbu 

Onkologický ústav sv. Alžbety začal už takmer pred
dvomi rokmi ako prvý na Slovensku moderný spôsob
liečby včasných štádií karcinómu prostaty metódou
brachyterapie rádioaktívnymi zrnami. Metóda 
brachyterapie môže na realizáciu i finančné 
prostriedky náročné ochorenie karcinómu prostaty 
aj úplne vyliečiť. Oproti iným metódam zmenšuje 
riziko komplikácií i čas liečby. Doposiaľ sa 
pacienti zo SR tejto liečbe podrobovali iba 
v zahraničí. 

NA ODBORNÚ TÉMU 

14Brachyterapia včasných 
štádií karcinómu prostaty

Prostata je uložená priamo pod močovým mechúrom
a nad konečníkom. Jej hlavnou funkciou je produkcia
tekutiny, ktorá obsahuje semeno. U dospelého jedinca
má prostata veľkosť vlašského orecha, vekom sa zväč-
šuje.

4
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PREVENCIA

16Nebojte sa prevencie!
V súčasnej hektickej dobe si málokto

z nás uvedomuje , že nápor  pracovných povin-
ností  a stres negatívne vplývaju na náš zdravotný
stav. Treba si uvedomiť, že každé ochorenie, ak
je včas diagnostikované, sa dá jednoduchšie
a rýchlejšie liečiť. Výhodné je preto starať sa
o svoje zdravie a chorobám predchádzať. 
Klienti Onkologického ústavu sv. Alžbety 
sa s touto realitou už dávno vyrovnali 
a aktívne absolvujú pravidelné preventívne 
prehliadky.

ZAUJÍMAVOSTI

20Bude unikátny Abril 
aj liečivý?

O drahokamoch sa odpradávna traduje, že
môžu mať liečivé vlastnosti. Ak je to tak, 
určite v tom vynikne doposiaľ najvzácnejší na
Slovensko dodaný drahokam nazvaný 
Abril v hodnote 1,5 milióna eur (vyše 
45 miliónov Sk). 

UMENIE

20Umenie, ktoré lieči 
V rámci cyklu Umenie, ktoré lieči, 

sa v OÚSA už uskutočnili vyše tri desiatky výstav
s týmto spoločným motívom. Okrem iných tu
vystavovali svoje diela akademickí maliari Stano
Trepač, Jitka Bezúrová, Paľo Macho, Anna 
a Anton Galkovci, textilná a odevná výtvarníčka
Zuzana Šujanová, fotografi Rolf Rock 
(† 2006), Jana Hojstričová, Radim Dvořák 
a František Hauskrecht, insitné maliarky Mária
Kapustová, Bernadetta Široká, či Vilma Široká-
Rejmanová († 2002), ako aj Terézia Vitková, 
Ildikó Dobešová a Andrea Mázorová.

NAŠA PORADŇA

22Katka vysvetľuje
Klientka preventívneho centra dostane

radu na jej problém, ktorý spočíva v tom, či má
nárok na rodičovský príspevok rodič dieťaťa,
ktorý má počas rodičovskej dovolenky iný príjem,
napríklad príjem z prenájmu nehnuteľnosti...

LOGISTIKA

22Odľahčili sme centrum mesta
Pre zabezpečenie svojej prevádzky,

dodržanie požiarnych, bezpečnostných a tech-
nických predpisov zrušil Onkologický ústav svä-
tej Alžbety od 1. júna 2009 dočasný prenájom
svojho pozemku na Špitálskej ulici v Bratislave,
ktorý súkromná firma využívala ako spoplat-
nené malé verejné parkovisko. 

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

23Vyhláste boj chrípke 
a prechladnutiu!

Hovorí sa, že jeseň je najkrajším zo štyroch roč-
ných období. Nie však pre každého. Práve
s týmto ročným obdobím sú spojené aj pre-
chladnutie a chrípka, majúce síce mnohokrát
podobné príznaky, avšak rozdielnu intenzitu...

OCHRANA PRED SLNKOM

28Slniť sa dá celoročne, 
je to zdravé?

Dávno je známe, že pre život na zemi je po-
trebná slnečná energia. Slnečné lúče nám
zlepšujú náladu, sú dôležité pre syntézu vita-
mínu D, ktorý je potrebný pre zdravý vývoj
kostí a zubov. Aká je však potrebná dávka
ultrafialového žiarenia, ktorá nám je na osoh
a kde je hranica, za ktorou už tá nadmerná
môže byť nebezpečná?
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PREDSTAVUJEME

6číslo 1/2009

Ústav má 13 kliník, na ktorých
sa vlani uskutočnilo doposiaľ
najviac - až 3 678 operácií; che-

moterapia sa aplikovala pre vyše 11,7
(pred rokom 11,5) tisíca, externá rádio-
terapia pre 7,8 (pred rokom 3,3) tisíca
pacientov. Z  obdobných zariadení má
najviac, až 98 ambulancií, ktoré samo-
statne vyšetrili 205,5 tisíca pacientov.

V roku 2008 ústav vykonal 59,5 tisíca vy-
šetrení zobrazovacími metódami, z toho
na mamografoch vyše 30-tisíc, na počí-
tačových tomografoch (vrátane najmo-
dernejšieho digitálneho vysokorýchlost-
ného) 20,9 tisíca, na magnetickej
rezonancii vyše 8,6 tisíca a viac ako tisíc
osôb bolo vyšetrených tiež na pozitróno-
vom emisnom tomografe. 

Ústav poskytuje špeciálnu zdravotnú
starostlivosť na medzinárodnej úrovni
kvality podľa certifikátu ISO 9001. La-
boratóriá ústavu majú ako jedno z mála
pracovísk v SR akreditáciu pre celú Eu-
rópsku úniu. Ústav je zároveň jediným
zariadením s lôžkovým oddelením nuk-
leárnej medicíny. Pripravený je pre 
jadrové elektrárne v západoslovenskom
regióne ošetrovať i kontaminované
osoby.
„Diagnostiku a liečbu viacerých druhov
onkologických ochorení vykonávame
v  našej nemocnici ako jediní na Slo-
vensku. Začali sme moderný spôsob
liečby včasných štádií karcinómu pro-
staty metódou brachyterapie rádioak-

Onkologický ústav svätej Alžbety patrí po 264 rokoch, ktoré
zhruba uplynuli od založenia rovnomennej nemocnice, podľa
viacerých ukazovateľov, ale tiež hodnotení pacientov a poisťovní,
nielen medzi vedúce špičkové onkologické, ale tiež preventívne,
stomatologické, všeobecné i fakultné (pripravujúce lekárov)
zdravotnícke zariadenia na Slovensku. 

Dnes moderný ústav 
lieči už tretie storočie

Minister zdravotníctva Richard Raši pri návšteve Onkologického ústavu svätej Alžbety zdôraznil, že hoci táto nemocnica nepatrí 
do zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, vníma ju ako „našu“, lebo jej postavenie v systéme zdravotníckych zariadení a vysoká úroveň
poskytovaných služieb sú nenahraditeľné.
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tívnymi zrnami. Táto liečba sa predtým
v SR (ale napríklad ani v ČR) neuplat-
ňovala. Naša nemocnica je nezastupi-
teľné celoslovenské vysoko špecializo-
vané zdravotnícke zariadenie tiež tým,
že vyše sedemdesiat percent pacientov
do nej prichádza z regiónov mimo hlav-
ného mesta SR a zvyšní sú z Bratislavy.
Z  trinástich kliník v  našej nemocnici
pritom viaceré pôsobia pre Lekársku fa-
kultu UK Slovenskú zdravotnícku uni-
verzitu a pre Vysokú školu zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety, čím sa po-
dieľame na príprave  medikov i lekárov
(pri niektorých odboroch ako jediní
v  SR) a spĺňame tak tiež kritérium fa-
kultnej nemocnice. V  našej nemocnici
už absolvovala stáž aj prvá skupina le-
károv špecialistov z  Kazachstanu. Do-
hodol to kazašský minister zdravot-
níctva Anatolij Dernovoj po tom, ako
sa osobne zoznámil počas svojej návštevy
na Slovensku s fungovaním jednotlivých
jej pracovísk.“ Vysvetľuje riaditeľ a ko-
nateľ nemocnice doc. MUDr. Juraj Kau-
šitz, CSc., h. prof. Ako ďalej pripomína,
v  nemocnici sa vykonáva diagnostika
a liečba malígnych ochorení najmoder-
nejšími postupmi. Vďaka vysokej odbor-
nosti i  erudovanosti lekárov a  ďalších
zainteresovaných na prevencii a  diag-

nostike je tu zriadené tiež Preventívne
centrum. Odhaľujú sa v  ňom včasné
zmeny v  ľudskom organizme, ktoré
môžu spôsobiť nielen onkologické, ale
aj kardiovaskulárne a  ďalšie choroby.
Najnovšie pribudlo aj Pracovné preven-
tívne centrum, ktoré má tiež certifikáciu
na komplexné uskutočňovanie povin-
ných prehliadok, ktoré zo zákona musia
zabezpečovať pre svojich pracovníkov
zamestnávatelia. Nemocnica má tiež
veľmi dobre liekmi a zdravotníckym ma-
teriálom zásobenú vlastnú lekáreň a v jej
areáli sa nachádza aj lekáreň historická. 
„Naša nemocnica ako neštátne cirkevné
zdravotnícke zariadenie vedie vyrovnané

hospodárstvo a  od svojho vzniku pro-
striedky investuje do nadobudnutia no-
vých diagnostických a liečebných zaria-
dení, ako aj na ďalšie skvalitnenie
starostlivosti o pacientov. Všetky získané
prostriedky z verejného zdravotného po-
istenia v Onkologickom ústave svätej Al-
žbety slúžia výlučne pacientom a zdravot-
nej starostlivosti tak, aby zabezpečovali
potrebný rozvoj a kvalitnejšiu službu v am-
bulantných a lôžkových častiach našej 
nemocnice. V tom chceme pokračovať aj
naďalej“. Dopĺňa ho druhý vedúci 
predstaviteľ a  tiež konateľ nemocnice
RNDr., Ing. Pavol Švec, CSc.
Text a foto: Peter Kresánek

Onkologický ústav svätej Alžbety poskytuje
špeciálnu zdravotnú starostlivosť na medzi-
národnej úrovni kvality podľa certifikátu
ISO 9001.

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Kazachstane a Kirgizsku
Dušan Podhorský sprevádza po ústave zahraničného diplomata.

Naša nemocnica ako neštátne cirkevné zdravotnícke
zariadenie vedie vyrovnané hospodárstvo a od svojho vzniku
prostriedky investuje do nadobudnutia nových diagnostických
a liečebných zariadení, ako aj na ďalšie skvalitnenie
starostlivosti o pacientov. Všetky získané prostriedky
z verejného zdravotného poistenia v Onkologickom ústave
svätej Alžbety slúžia výlučne pacientom a zdravotnej
starostlivosti tak, aby zabezpečovali potrebný rozvoj
a kvalitnejšiu službu v ambulantných a lôžkových častiach
našej nemocnice. V tom chceme pokračovať aj naďalej.
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OCENENIE Z HISTÓRIE PO SÚČASNOSŤ

číslo 1/2009

Ako jediné zariadenie svojho druhu, medzi prvými
nemocnicami v SR vôbec, získal Onkologický ústav
svätej Alžbety prestížnu cenu Neformálneho eko-
nomického fóra Hospodársky klub (NEF) Zlatý bia-
tec, a to za rok 2008. Zlatý biatec - ocenenie za vý-
sledky činnosti pracovníčok a pracovníkov ústavu
prevzal výkonný riaditeľ OÚSA RNDr. Ing. Pavol
Švec, CSc. (na snímke). 
Cena Zlatý biatec je udeľovaná od roku 1993 a vy-
jadruje vďaku za výsledky práce, ale rovnakou mie-
rou aj za príkladnosť života jej nositeľov. Členskú
základňu NEF tvorí okolo 300 osobností z  vyše
dvoch desiatok krajín, najmä zo Slovenska, ČR, Ra-
kúska, Nemecka a Spojených štátov. 
Text a foto: Peter Kresánek

ZLATÝ BIATEC
PRE OÚSA Ovznik Rehole svätej Alžbety sa za-

slúžila Apolónia Radermecherová,
aj keď jej založenie nemala

v úmysle. Roky života obetovala starostlivosti
o  chorých v  Nemocnici sv. Alžbety v  Aa-
chene, kam prišla v roku 1622. Na sklonku

ALŽBETINO
POSOLSTVO

Alžbeta Durínska (*1207 - † 9. novembra 1231) dcéra kráľa 
Ondreja II. a jeho manželky Gertrúdy, sesternica blahoslavenej
Anežky Přemyslovny, prežila detstvo na Bratislavskom hrade.
V roku 1228 zložila sľub chudoby. Všetky prostriedky, ktoré jej
náležali, venovala chudobným a chorým. V roku 1229 pre nich
založila v Marburgu nemocnicu. Svoje sily a čas pritom venovala
starostlivosti o chorých a ich ošetrovaniu. Nemocnicu zasvätila
svätému Františkovi a jej správu odovzdala františkánskemu rádu.
Za jej život naplnený láskou k blížnym, chudobným a chorým ju
vyhlásili už v roku 1235 za svätú.

Musíme tu byť jeden pre druhého, 
lebo Boh ukázal, že on je tu pre nás.

svätá Alžbeta

Pred dvomi rokmi sme si pripomenuli 800-ročnicu svätej Alžbety. Do Bratislavy vtedy 
prišli rádové sestry z celej Európy.

8
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svojho pozemského po-
bytu - venovaného tiež
chudobným, slabým,
unaveným a blúdiacim -
prijala v roku 1626 rúcho
III. rádu svätého Fran-
tiška a zložila rehoľné
sľuby. Terciárky III. rádu
svätého Františka, ktoré po jej smrti prijali
názov alžbetínky, sa stali známymi práve za-
kladaním nemocníc a starostlivosťou o cho-
rých. 
Koncom sedemnásteho a v osemnástom sto-
ročí vybudovali alžbetínky na území Rakúska
10 kláštorov, v Čechách dva a jeden v Kadani.
Postupne získali všeobecnú obľubu, ktorej sa
tešia podnes. Počet kláštorov alžbetínok sa
rozšíril až na 23, z nich sa v súčasnosti aktívne
využíva 16 kláštorov.
Rehoľa svätej Alžbety začala svoje pôsobenie
na území Slovenska v roku 1738 príchodom
prvých sestier z  Viedne do Bratislavy. Ako
významný dobrodinec sa pri stavbe ich kos-
tola a kláštora prejavil arcibiskup Imrich Es-
terházy. Aj vďaka nemu sa už v roku 1743
uskutočnila v  Bratislave posviacka nového
kostola, v  roku 1748 sa začala liečba v  ne-
mocnici a v roku 1753 otvorili aj vlastnú le-
káreň v novovybudovanom Kláštore sv. Al-
žbety.
Stovkám chorých niekoľkých pokolení od-
vtedy pomohli sestry, ktoré počúvli Božie vo-
lanie a  zasvätili svoj život Bohu a  trpiacim
v bratislavskej Nemocnici sv. Alžbety. 
Rehoľa sv. Alžbety naplňuje svoje poslanie
na Slovensku aj v  súčasnosti predovšetkým
starostlivosťou o  chorých vo  svojich obno-
vených historických priestoroch a v Onko-
logickom ústave svätej Alžbety. Alžbetínky
tu pôsobia najmä ako zdravotné sestry, le-
kárky, ošetrovateľky, sanitárky, laborantky,
viaceré pracujú tiež v práčovni, kuchyni či na
ekonomickom úseku. 
„Silu na svoju službu čerpáme v osobnej i spo-
ločnej modlitbe,“ vyznávajú sa samotné sestry.
Zároveň zdôrazňujú: „Povzbudením pre nás
je spoločné prežívanie radostí i ťažkostí, ktoré
prináša so sebou život v spoločenstve. Spo-
ločenstvo ponúka možnosť každý deň sa učiť
všetko prežívať v  duchu  františkánskej ra-
dosti, porozumenia, lásky a  pokoja. Obety
starších a  chorých sestier, ktoré žijú medzi

nami, sú pre nás duchovnou posilou a  po-
žehnaním.“ 
Zásluhou predstaviteliek Rehole sv. Alžbety
z  celej Európy tiež bolo Slovensko okrem
iného obohatené o  vzácne umelecké dielo
umiestnené na Bratislavskom hrade, v parku

oproti vyhliadke smerom na Staromestskú
ulicu. Odhalili tu sochu sv. Alžbety. Autorom
plastiky je taliansky sochár Norbert Sadei.
Posviacku sochy vykonal arcibiskup J. E.
Mons. Ján Sokol.
Text a foto: Peter Kresánek

Budovy nemocnice sú spojené s kláštorným areálom, na snímke jedáleň alžbetínok. 

Vystúpenie rádových sestier na Bratislavskom hrade pri soche svätej Alžbety.

Alžbeta, 
po česky Eliška, 
po nemecky Elisabeth,
hebrejsky Elí-šabat 
- Bohu zasnúbená.
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POMOC NA SPRÁVNOM MIESTE

10číslo 1/2009

Zviacerých združení, nadácií či ne-
ziskových organizácií, ktorých cie-
ľom je pomoc ľuďom chorým, sta-

rým, zdravotne postihnutým, či ľuďom
v núdzi, sa len niektoré zameriavajú  výlučne
na pomoc onkologickým pacientom. 
Vedomí si závažnosti onkologických ocho-
rení a neľahkej situácie onkologických pa-
cientov, s čím sa dennodenne  stretávame,
rozhodli sme sa založiť Združenie pre on-
kológiu, ktorého cieľom je najmä podpora
liečby onkologických ochorení a vzdelávania
v onkologickej oblasti. Zámerom tohto ob-
čianskeho združenia je prispieť k zlepšeniu
kvality života onkologických pacientov,
úrovne  poskytovania zdravotnej starostli-
vosti v zdravotníckych zariadeniach, ktoré
sa špecializujú na onkologickú problematiku,
k modernizácii ich prístrojového vybavenia,
zavádzaniu nových liečebných metód a ďal-

šiemu vzdelávaniu lekárov v tejto oblasti.  
Predpokladom splnenia poslania Združenia
pre onkológiu je nevyhnutná dobrá spolu-
práca so zdravotníckymi zariadeniami, ak-
tívna komunikácia s lekármi a ostatnými zdra-
votníckymi pracovníkmi, ako aj ďalšími
korporáciami a verejnosťou. Združenie pre
onkológiu preto v spolupráci s Onkologic-
kým ústavom sv. Alžbety ako špecializovaným
zdravotníckym zariadením v  onkologickej
oblasti a jeho odbornými za mestnancami  už
pripravuje projekty na realizáciu uvedených
zámerov.
Vieme, že splnenie našich predsavzatí ne-
bude ani zďaleka ľahké, no dúfame,  že
i vďaka vašej pomoci a osobnej účasti sa nám
to podarí.
Text: JUDr. Alžbeta Milková, 
predsedníčka Združenia pre onkológiu
Foto: Peter Kresánek 

LORAD Selenia je svojho druhu
najkvalitnejší mamograf v  celo-
svetovom meradle, ktorý sa v pr-

vom rade využíva na preventívne mamo-
grafické vyšetrenia žien od veku 40 rokov.
Plne automatizovaný prístroj vďaka vy-
sokej rozlišovacej schopnosti a o tretinu
nižšej dávke žiarenia ako bežný analógový
mamograf umožňuje detekciu minimál-
nych a bezpríznakových prsníkových lézií
(zistenie ložiskových zmien) s dôrazom
na mikrokalcifikácie. Dosahuje o viac ako
50 percent vyššiu presnosť pri odhaľovaní

Združenie 
pre dobrú vec

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
ZDRUŽENIA: 
Názov: Združenie pre onkológiu
Právna forma: občianske združenie 
Registrácia: Ministerstvo vnútra SR

dňa 18. 12. 2008
Sídlo: Heydukova 10, 812 50

Bratislava
IČO: 42137161
DIČ 2022737024
Štatutár: JUDr. Alžbeta Milková
Bankové spojenie pre možnosť poukáza-
nia príspevku (i formou dvojpercentného
podielu z dane): Slovenská sporiteľňa,
číslo účtu 0633438248/0900

Každý z nás už bol oslovený občianskym združením či nadáciou -
finančne alebo osobným zapojením sa prispieť na dobrú vec. 

Je prirodzené,  že sa do takýchto aktivít radi zapojíme, najmä ak
vieme, že naša pomoc bude naozaj efektívna, nevyjde nazmar a tí,

ktorí ju potrebujú, ju aj ocenia. 

Prvý a toho času na Slovensku
jediný priamy digitálny
mamografický prístroj
LORAD Selenia od
amerického výrobcu
HOLOGIC bol uvedený do
používania v Onkologickom
ústave sv. Alžbety zhruba pred
rokom. Inštalovaný je na II.
rádiologickej klinike OÚSA 
a Lekárskej fakulty Univerzity
Komenského (LFUK).
Spustenia nového mamografu
sa zúčastnil minister
zdravotníctva Richard Raši,
ktorý okrem iného ocenil, že
toto moderné zariadenie
nielenže umožní podstatne
kvalitnejšie vyšetrenie, ale
skráti tiež pre pacientky čas
čakania a neistoty. 

Doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD., prednostka
II. rádiologickej kliniky OÚSA a LFUK pri
priamom digitálnom mamografickom prístroji
LORAD Selenia.
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NAŠE MODERNÉ ZARIADENIA
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drobných ložísk a súčasne znižuje aj po-
trebu ďalších doplňujúcich vyšetrení. 
Súčasťou softvérového vybavenia prístroja
je vysokokvalitný postprocessing – teda
dodatočné spracovanie digitálneho ob-
razu (napr. zväčšenie so zameraním na
detail bez straty ostrosti obrazu a diag-
nostickej informácie, inverzné zobrazenie,
presné elektronické meranie atď.). Plne
automatický digitálny systém umožňuje
aj súčasné prehliadanie iných druhov vy-
šetrení (magnetická rezonancia prsníkov,
ultrasonografia a  pod.) na  špičkových
diagnostických monitoroch, čo prispieva
ku komplexnosti včasnej diagnostiky cho-
rôb mliečnej žľazy. Vynikajúce ergono-
mické parametre prístroja zaručujú rov-
nomernú kompresiu prsníkov počas
snímkovania, a tým prispievajú k zvýše-
nému komfortu pacientky. 
Mamografy tohto druhu sú najrozšíre-

nejšie využívanými prí-
strojmi v skríningu kar-
cinómu mliečnej žľazy
v  USA, ako aj  v kraji-
nách západnej Európy.
Prvý takýto mamograf
následne sprevádzkovali
tiež v  Českej republike. 
Prvý priamy digitálny
mamograf v Onkologic-
kom ústave svätej Al-
žbety funguje v nepretr-
žitej prevádzke. Okrem
toho sa v OÚSA využí-
vajú v  závislosti od
druhu vyšetrenia tiež ďalšie tri analógové
mamografy na vyšetrenia z celej SR.
„Denne spravidla vyšetrujeme na digitál-
nom mamografe v  našom ústave 45 až
50 žien, čo je veľmi vysoké číslo. Všetky
sú vyšetrené okamžite alebo tak, aby ne-

mali prekročený stanovený čas od predoš-
lého vyšetrenia,“ vysvetľuje doc. MUDr.
Viera Lehotská, PhD., prednostka II. rá-
diologickej kliniky OÚSA a Lekárskej
fakulty Univerzity Komenského.
Text a foto: Peter Kresánek

Minister zdravotníctva Richard Raši sa v Onkologickom ústave sv. Alžbety  oboznámil s fungova-
ním nového mamografu. Výklad mu poskytla doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD., prednostka 
II. rádiologickej kliniky OÚSA a LFUK (na foto úplne vpravo). Minister sa pri tejto príležitosti
tiež stretol s predstaviteľmi OÚSA (na snímke stoja vedľa ministra vľavo), ako aj prezidentkou
Ligy proti rakovine profesorkou Evou Sirackou (vedľa ministra vpravo). 

Prvý priamy digitálny 
mamografický prístroj v SR

Rozdiely v kvalite rozlíšenia na bežnom a priamom digitálnom
mamografickom prístroji  sú zrejmé už na prvý pohľad aj laikom. 
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NA TÉMU PREVENCIE

číslo 1/2009

Preventívne centrum Onkologic-
kého ústavu svätej Alžbety vyšetrilo
od roku 1998 až do tohtoročného

septembra 35-tisíc osôb (21  732 žien a
13  268 mužov, priemerný vek 40 rokov).
U 1,89 percenta z nich sa zistili onkologické

ochorenia vo včasnom
štádiu, alebo závažné
zmeny v organizme,
ktoré by mohli pri za-
nedbaní liečby v  tieto
ochorenia vyústiť. Po-
diel zistení uvedených
indikácií tak v  období
poznamenanom najmä
celosvetovou krízou na-
rástol, keďže po prvých
30-tisícoch vyšetrených
(do apríla 2008) dosa-
hoval 1,44 percenta. 
V poradí ako tridsaťpäť-
tisíca prišla na vyšetrenie
Mgr. Anna Hannikerová,
riaditeľka organizácie
Road (cesta), ktorá si vy-
brala preventívnu pre-
hliadku pre ženy mana-
žérky typu Eva. Ako

sama uviedla, pomoc ústavu pri starostlivosti
o zdravie využíva dlhodobo. Oceňuje, že
všetky vyšetrenia sú tu sústredené do jedného
areálu a relatívne krátkeho času. Odporúča
ho aj ďalším. Najmä v súčasnom období ce-
losvetovej krízy, ktorá sprostredkovane cez

stresy nepriaznivo zasahuje tiež ľudský orga-
nizmus.
A. Hannikerová tiež sama pomáha chorým.
I v zahraničí je známa ako odborníčka na re-
socializačný program drogovo závislých. Vo
svojej terapeutickej komunite, ktorá pôsobí
aj v Petržalke, dosahuje za 15 rokov pôsobenia
až vyše 70-percentnú účinnosť.  
Naliehavosť účinnejšej ochrany proti onkolo-
gickým ochoreniam zdôrazňuje i  uznesenie
Európskeho parlamentu o boji proti rakovine.
Osobitne v nových členských štátoch, vrátane
Slovenska. Podľa Medzinárodnej agentúry pre
výskum rakoviny (IARC) je každému tre-
tiemu Európanovi počas jeho života diagnos-
tikovaná rakovina a každý štvrtý na ňu zomrie.
Teda výrazná časť chorých sa – i vďaka pre-
vencii - a tým včasnej liečbe, zachráni.
Preventívne centrum Onkologického ústavu
svätej Alžbety dnes poskytuje deväť základ-
ných zoskupení prehliadok. Od tohto roku
pri ústave funguje i  Pracovné preventívne
centrum, ktoré má tiež certifikáciu na kom-
plexné uskutočňovanie povinných prehlia-
dok, ktoré zo zákona musia zabezpečovať pre
svojich pracovníkov zamestnávatelia. 

Text a foto: Peter Kresánek

Kríza zdraviu nežičí,
pomôcť môže prevencia

Ako dopadla 35-tisíca preventívna prehliadka
prejavujú na svojich tvárach primárka MUDr.
Alena Kállayová a Mgr. Anna Hannikerová.

K absolvovaniu v poradí 35-tisíceho preventívneho vyšetrenia 
Mgr. Anne Hannikerovej zablahoželali a odovzdali jej o tom 
osvedčenie a kyticu kvetov: primárka centra MUDr. Alena 
Kállayová a zástupca OÚSA Ing. Igor Botka. V pozadí socha svätej
Alžbety od talianskeho majstra Norberta Sadeiho umiestnená vo
vstupných priestoroch preventívneho centra.

Drogová závislosť je tiež ťažká choroba. Obdiv a poďakovanie za výsledky pri jej liečbe vyjadril
Roadu a Mgr. Anne Hannikerovej tiež starosta Petržalky doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.

12
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NAŠE POKROKOVÉ LIEČEBNÉ METÓDY

13

Permanentnú brachyterapiu karcinómu prostaty rádioaktívnymi zrnami vykonal na Slovensku ako
prvý viacčlenný zdravotnícky tím v OÚSA za účasti špecialistov z Belgicka, Francúzska a Nemecka. 

Uskutočňujeme
ojedinelú liečbu

K arcinóm prostaty postihuje najmä
starších mužov nad 50 rokov,
zriedka však aj mladších. Aktu-

álne tvorí na Slovensku 8,6 percenta všet-
kých zhubných ochorení. Nebezpečný je tiež
tým, že pri včasných - najlepšie liečiteľných
štádiách sa spravidla vôbec neprejavuje. Zistiť
sa dá preventívnymi vyšetreniami najmä na
základe vzostupu sérových hladín prostatic-
kého špecifického antigénu. Karcinóm pro-
staty sa lieči chirurgicky, externou rádiote-

rapiou, hormonálnou terapiou, prípadne ich
čiastočnou kombináciou. Podstata najmo-
dernejšej brachyterapie karcinómu prostaty
rádioaktívnymi zrnami spočíva v nekrvavom
zavedení niekoľkých mikroskopických rá-
dioaktívnych zŕn presne na indikované
miesta do tohto orgánu. Vďaka tomu liečba
prebieha vysoko účinne a nie sú tak žiarením
zaťažené okolité orgány. Spravidla už na
druhý deň po zákroku môže pacient vstať
a  po prehliadke lekárom odísť domov.

Zhruba po dvoch týždňoch sa vracia do bež-
ného života.
Permanentnú brachyterapiu karcinómu 
prostaty rádioaktívnymi zrnami vykonal
v OÚSA koncom roku 2007 u prvých šty-
roch pacientov viacčlenný zdravotnícky tím,
ktorý zastrešili predstavitelia brachyterapeu-
tického oddelenia OÚSA MUDr. Alž be -
ta Molnárová, MUDr. Ľuboš Bezák a rádio-
fyzik  Mgr. Jozef Grežďo, urológ MUDr.
Branislav Obšitník a  anestéziológovia doc.
MUDr. Roman Záhorec, CSc., a MUDr.
Vladislav Gajdošík. Skúsenosti z uplatňovania
tejto metódy získali členovia tímu v Belgic-
kom onkologickom ústave a na Univerzitnej
klinike vo Všeobecnej nemocnici v Rakúsku.
Text a foto: Peter Kresánek

Onkologický ústav sv. Alžbety začal už takmer pred dvomi rokmi ako
prvý na Slovensku moderný spôsob liečby včasných štádií karcinómu
prostaty metódou brachyterapie rádioaktívnymi zrnami. Metóda
brachyterapie môže na realizáciu i finančné prostriedky náročné
ochorenie karcinómu prostaty aj úplne vyliečiť. Oproti iným
metódam zmenšuje riziko komplikácií i čas liečby. Doposiaľ sa
pacienti zo SR tejto liečbe podrobovali iba v zahraničí. 

Zavádzanie mikroskopických rádioaktívnych zŕn
presne na indikované miesta. Medzi tie krajiny,
kde sa tento moderný spôsob liečby uplatňuje, ako
dokumentuje fotografia, už patrí aj Slovensko.
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NA ODBORNÚ TÉMU 

14číslo 1/2009

Karcinóm prostaty tvorí 8,6 % všet-
kých zhubných ochorení u mužov.
Najčastejšie je týmto ochorením

postihnutá veková skupina 70 - 85 r.
Histologicky viac ako 95 % tvorí adenokar-
cinóm z acinárnych buniek. Vzácne sa vy-
skytujú duktálne adenokarcinómy, sarko-
matózne karcinómy, sarkómy, karcinómy
z  prechodného epitelu, neuroendokrinné
nádory alebo primárne lymfómy. 1

Asi 70 % adenokarcinómov vzniká v peri-
férnej zóne, 20 % v prechodnej zóne a len
10 % v centrálnej zóne prostaty.
Iniciálne vyšetrenia vedúce k  stanoveniu
diagnózy a rozsahu ochorenia: 2, 3

VYŠETRENIE PER RECTUM
PSA 
TRUS
biopsia z prostaty (6-12)
CT (stav lymfatických uzlín)
MRI - (penetrácia kapsuly, invázia do ve-
siculae seminales a  neurovaskulárneho
zväzku) 
gamagrafia skeletu
urodynamické vyšetrenie 

Najdôležitejšie prognostické faktory, ktoré
stanovujú aj liečebnú stratégiu, sú: rozsah
ochorenia (TNM), Gleason skóre, PSA
a jeho dynamika, celkový stav pacienta, čas
očakávaného prežitia a prítomnosť alebo ne-
prítomnosť klinických príznakov ochorenia.
Z  týchto faktorov vychádzame pri voľbe
niektorej z terapeutických modalít aktívnej
terapie.
Asi 65 % pacientov má tumor ohraničený
na prostatu, čo umožňuje dosiahnuť dobré

liečebné výsledky lokálnymi kuratívnymi me-
tódami. Metódou voľby je radikálna prosta-
tektómia alebo externá rádioterapia alebo
brachyterapia. 
Brachyterapia (BRT) je liečba žiarením, keď
sa zdroj žiarenia zavádza do bezprostrednej
blízkosti tumoru alebo priamo do oblasti tu-
moru formou intraluminálnej, intrakavitárnej
alebo intersticiálnej aplikácie.4

Výhodou je ožiarenie malého objemu vyso-
kou dávkou, prudký spád dávky do okolia,
a tým šetrenie okolitých zdravých tkanív, a
krátky čas ožiarenia. Táto technika umožňuje

eskaláciu dávky.
Brachyterapia ako monote-
rapia je indikovaná pri  lo-
kalizovanom karcinóme
prostaty, št. T1-T2a, Glea-
son skóre sumárne 2-6,
PSA < 10 ng / ml.  
Pacienti s iniciálne veľkou
prostatou >60 ml absolvujú
cytoredukciu androgénnou
depriváciou a po zmenšení
prostaty intersticiálnu bra-
chyterapiu. 5, 6, 7, 8

Brachyterapia ako boost
(dosycovacia dávka) po ex-
ternej rádioterapii môže byť
indikovaná pri št. T2b,
T2c, T3 alebo Gleason
skóre sum. 8-10 alebo PSA
< 20 ng/ml. 9

Na našom pracovisku ako
jediní na Slovensku robíme
túto liečbu formou perma-
nentnej aplikácie rádioak-
tívnych zŕn  125 J.

Výhody permanentnej 
intersticiálnej aplikácie 
pred chirurgickou liečbou 
a externou rádioterapiou 
Je potrebná len dvoj- až päťdňová hospitali-
zácia. Liečba sa vyznačuje nízkou morbidi-
tou a  rovnakou efektivitou ako radikálna
prostatektómia a externá rádioterapia. 10

Vlastnej aplikácii predchádza tzv. preplane,
pri ktorom sa určí veľkosť prostaty a  pri-
bližný počet potrebných rádioaktívnych zŕn.
Aplikácia sa robí v celkovej alebo spinálnej

Brachyterapia včasných 
štádií karcinómu prostaty
MUDr. Alžbeta Molnárová, MUDr. Luboš Bezák, Klinika radiačnej onkológie SZU a OÚSA

Prostata je uložená priamo pod močovým mechúrom a nad konečníkom. Jej hlavnou funkciou 
je produkcia tekutiny, ktorá obsahuje semeno. U dospelého jedinca má prostata veľkosť vlašského
orecha, vekom sa zväčšuje.
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anestézii pod USG (ultrazvukovou) kon-
trolou. Celkový čas aplikácie aj s prípravou
pacienta je od štyroch do šiestich hodín,
podľa veľkosti prostaty a počtu rádioaktív-
nych zŕn. Na aplikácii sa zúčastňuje urológ,
rádioterapeut, radiačný fyzik, anestéziológ,
stredný a pomocný zdravotnícky personál.
Celkove asi deväť ľudí.11

Minimálna periférna tumorózna dávka pre
sólo brachyterapiu je 145 Gy a pre dosyco-
vaciu dávku (boost po externej rádioterapii
TD 50 Gy) je 95-100 Gy.
Pacient môže byť prepustený na druhý deň
do domáceho ošetrenia a väčšina pacientov
je po týždni od aplikácie schopná zapojiť sa
do normálneho života.
Pretože sa na liečbu používa veľmi nízka ak-
tivita žiarenia, pacient môže spať v spoločnej
posteli, môže spať v tej istej miestnosti
s deťmi, deti mu však nemajú sedieť na ko-
lenách počas 2 mesiacov. Nemá byť v dlho-
dobom styku s tehotnými ženami a po-
hlavný styk môže mať dva týždne po
aplikácii. Pri pohlavnom styku sa odporúča
použitie kondómu pre prípadnú stratu zrna
močovou rúrou.

Sprievodné reakcie 
a komplikácie brachyterapie
Všetci pacienti majú zápal močovej rúry va-

riabilnej intenzity a  doby trvania. Vzniká
prvý týždeň po aplikácii a vrchol dosahuje
niekedy v priebehu 60 dní. 37 % pacientov
má zvýšenú frekvenciu močenia spojenú nie-
kedy s pocitom pálenia.
Asi 8 % pacientov má akútnu retenciu moču
(neschopnosť sa vymočiť), začínajúcu hneď
po alebo len niekoľko dní po aplikácii. Väč-
šinou je vyriešená zavedením permanent-
ného katétra. Trvá asi 2 týždne.
Ako neskoré následky rádioterapie majú asi
3 % pacientov striktúru (zúženie) uretry a asi
1 % pacientov má inkontinenciu (neschop-
nosť udržať moč).
Rektálnu toxicitu vykazuje asi 12 % pacien-
tov, s vrcholom 8 mesiacov po aplikácii. Vyš-
šiu toxicitu majú pacienti s väčšou prostatou
(objem prostaty >35 g). 9 

Liečba je symptomatická, najčastejšie for-
mou nesteroidných antireumatík. Riziko in-
fekcie je nízke, ale niektoré pracoviská dávajú
svojim pacientom pred - alebo po aplikácii
širokospektrálne antibiotiká.12

Poruchy sexuálnej aktivity udáva 50 % pa-
cientov v zmysle impotencie a poruchu erek-
tilných funkcií udáva 73 % pacientov. 13

K zriedkavejším komplikáciám patrí mecha-
nické poškodenie uretry, mechanické po-
škodenie rekta, nekróza prostaty a vznik fi-
stuly.14 

Porovnanie výsledkov brachyterapie 
vs. externej rádioterapie vs. radikálnej
prostatektómie pri lokalizovanom 
karcinóme prostaty.
Výsledky liečby jednotlivých modalít sú
prakticky rovnaké. 15

Pre nádory lokalizované na prostatu, PSA
< 10 ng/ml, GS < 6, sa pre všetky liečebné
modality udáva 10-ročné celkové prežitie
87 %. 
Celkové náklady na liečbu sú o 20 % menšie
pre brachyterapiu (USA). 
Ťažké komplikácie u BRT sú relatívne
vzácne. 
U 82 – 90 % pacientov liečených bra-
chyterapiou sa PSA normalizuje do 20 me-
siacov.
U brachyterapiou liečených pacientov je vý-
razne kratšia PN. 16, 17, 18, 19

Záver
Brachyterapia patrí k základným terapeu-
tickým modalitám lokalizovaného kar-
cinómu prostaty. Výsledky liečby sú po-
rovnateľné s prostatektómiou a externou
rádioterapiou. Má malý počet akútnych
aj neskorých komplikácií. Významne
skracuje celkový čas liečby a  umožňuje
pacientov rýchly návrat do normálneho
života.
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K lienti Onkologického ústavu
sv. Alžbety sa s touto realitou
už dávno vyrovnali a aktívne

sa starajú o svoje zdravie . To znamená,
že absolvujú pravidelné preventívne
prehliadky, ktoré pre nich v našom
zdravotníckom zariadení  preventív-
neho centra organizujeme.
Prevencia veľa odhalí, skráti čas a  fi-
nančné prostriedky, ktoré  klient/pa-
cient vynaloží pri liečení ochorenia.
Ak nepatríte k tým, čo presne ovládajú
ordinačné hodiny svojho praktického
lekára a  ani neviete, kde sa nachádza
vaša zdravotná karta, položím vám

otázku. Ako sa cítite, ste zdraví? Len
málokto nad touto otázkou nezaváha
a odpovie: Áno. 
Pochybnosti v nás začnú vŕtať, ale ľa-
hostajnosť voči svojmu zdraviu vieme
hneď ospravedlniť svojou zaneprázd-
nenosťou, pracovným vyťažením, svo-
jím vekom a tak ďalej, a tak ďalej.
V susedných európskych krajinách ob-
čan navštívi ambulanciu svojho lekára
približne šesťkrát za rok, Slováci až
o desať ráz viac. To je fakt, že Slováci
na rozdiel od svojich európskych su-
sedov si ešte nezvykli na princíp sta-
rostlivosti o  svoje zdravie, a  to aktív-

nou prevenciou, cieľavedomým vyhľa-
dávaním ochorení, a  tým aj včasnej
liečby. Teraz by ste mi mohli povedať:
„Kto má čas chodiť hore-dole po le-

Zuzana Gumbirová, manažérka 
Pracovného preventívneho centra.

Pracovné preventívne centrum vyniká tiež útulným, farebne pohodovým prostredím...

Nebojte sa prevencie! 
V súčasnej hektickej dobe si málokto z nás uvedomuje , že
nápor  pracovných povinností  a stres negatívne vplývajú na náš
zdravotný stav. Treba si uvedomiť, že každé ochorenie, ak je včas
diagnostikované, sa dá jednoduchšie a rýchlejšie liečiť. Výhodné
je preto starať sa o svoje zdravie a chorobám predchádzať.
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károch a  vyšetreniach? K  lekárovi
idem, len ak ma niečo bolí, inak načo?
„Neuvedomujeme si, že ak nás nič ne-
bolí, nie je to záruka nášho zdravia.
Treba si uvedomiť rýchlosť času a hek-
tiku doby, v ktorej žijeme. Nesprávnu
životosprávu, ktorú realizujeme, stres,
ktorý prežívame deň čo deň a v nepo-
slednom rade pri vzniku ochorení hrá
významnú rolu aj dedičnosť. Dedičné
faktory ovplyvníme len ťažko, ale so
zlozvykmi si vieme poradiť. Je dôležité
o nich vedieť! 
Onkologický ústav sv. Alžbety  má pri-
pravený preventívny program, ktorý sa
zameriava na vyhľadávanie srdcovo-
cievnych a  onkologických ochorení.
Prehliadky sa organizujú štandardne
cez pracovný týždeň, ale i v čase pra-
covného pokoja, sú časovo nenáročné.
Lekári špecialisti prezrú klientov do-
slova od hlavy po päty. Klienti sú
o  svojom zdravotnom stave obozná-
mení bezprostredne po absolvovaní

preventívnej prehliadky. Neodkladné
diagnostikované zdravotné problémy
sa riešia bezodkladne. Vypracovanú pí-
somnú lekársku správu dostáva klient
do 14 dní. Na záver absolvuje konzul-
táciu s  lekárom, v  prípade diagnosti-

kovania  hodnôt vymykajúcich sa z
normy mu poradí a  naordinuje ďalší
postup s doriešením zdravotného stavu
a následnými kontrolami. Ďalšou vý-
hodou je, že lekári-špecialisti majú dos-
tatok času pre klienta a podrobne mu

... a moderne vybavenými ambulanciami.

... príjemnými ľuďmi
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všetko vysvetlia a zodpovedajú na jeho
prípadné otázky. 
Ľudia, ktorým záleží na tom, aby ich
zdravotný stav a kondícia boli
v  norme, sú našimi klientmi. Pribú-
dajú aj firmy, ktoré pre svojich zamest-
nancov zakúpia preventívne pre-
hliadky a  majú pozitívnu skúsenosť
s touto investíciou. 
Preto buďte k sebe a  svojmu zdraviu
pozorní, absolvujte preventívnu pre-
hliadku a zbavte sa pochybností o svo-
jom zdraví, je dobré vedieť pravdu.
Zmeňme vo svojej  životospráve to, čo
zmeniť môžeme.

Čo zmeniť nemôžeme:
Vek a pohlavie, so stúpajúcim vekom
pribúdajú ochorenia, ktoré nás môžu
postihnúť. Ženy po menopauze, muži
po päťdesiatke sú ohrození zvýšeným
rizikom srdcovo-cievnych ochorení.
V tomto veku je zvýšené riziko vzniku
rakoviny hrubého čreva a konečníka
(kolorektálny karcinóm). 
Osobná anamnéza, ochorenia, úrazy,
ktoré ste prekonali a  majú následky
a obmedzenia.
Rodinná anamnéza, predispozícia k vzniku
ochorenia, ktoré sa v  rodine vyskytlo, prí-
padne vyskytuje, čiže dedičné faktory.

Čo zmeniť môžeme:
Životný štýl, správne návyky stravo-
vania, naučiť sa vedieť relaxovať, do-
priať si dostatok pohybu.
Vysoký krvný tlak, často sa nepreja-
vuje výraznými ťažkosťami a v tichosti
poškodzuje cievy.
Nemožno ho liekmi vyliečiť, len upra-
viť na správnu hodnotu pravidelným
užívaním liekov a  úpravou životo-
správy a nadváhy.
Vysoká hladina cukru v  krvi, pri-
spieva k nej nadváha , dedičné faktory
a iné ochorenia.
Pri cukrovke sa zužujú cievy zásobu-

Jedno z najmodernejších oftalmologických zariadení využíva očná lekárka MUDr. Soňa Fuhrherrová a sestrička Eva Szabóová. 
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júce srdce a ostatné orgány. Prevencia
je v správnom stravovaní, dostatku po-
hybu, chránení sa pred infekciou a stre-
som.
Vysoká hladina cholesterolu a trigly-
ceridov v  krvi, môže upchávať cievy,
zúžiť ich priechodnosť, čo speje k pro-
blémom so srdcom a  prekrvením or-
gánov. Prevencia je vystríhať sa jedál
bohatých na živočíšne tuky a udržia-
vanie si priemernej primeranej hmot-
nosti.
Fajčenie, ak prestanete, postupne na-
pravíte to, čo nikotín napáchal na va-
šich cievach, srdci a pľúcach. Prevencia
- naučte sa zvládať stres bez cigarety

a dlhú chvíľu si spríjemnite športom,
prechádzkou v prírode, rybačkou.
Nadmerné opaľovanie, je krásne mať
bronzovú farbu, no nie za cenu rako-
viny kože. Dodržiavajte časový režim
slnenia a nevystavujte svoju kožu nad-
mernému opaľovaniu.
Neopaľujte sa v čase od 11.00 do 15.00
a  používajte telové mlieka a krémy
s vyššími UV faktormi.  
Nadváha a obezita, spôsobuje zvýšené
riziko na vznik srdcovo-cievnych a on-
kologických ochorení. Ovládate svoj
BMI – Body Mass Index, výška v po-
mere k hmotnosti
Ako vidíte, sú faktory, ktoré zmeniť
nemôžeme, ale aj faktory, ktorých
vplyv zmení naše zdravie, a tým aj celý
náš život, a tie zmeniť, prípadne zmier-
niť môžeme.
Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o.,
každoročne vyšetrí v  preventívnych
programoch niekoľko tisíc klientov. 
Preventívne programy sú pripravené
podľa vekových kategórií klientov a
podľa pohlavia.
Je to súbor cielene zostavených vyšet-
rení, ktoré majú odhaliť onkologické
a srdcovo-cievne ochorenia.

Jedným z  vyšetrení preventívneho
programu je vyšetrenie onkomarke-
rov:
Onkomarkery sú  látky produkované
nádorovými tkanivami so schopnosťou
prenikať do cirkulácie, kde ich možno
zisťovať imunoanalytickými metó-
dami. Pre potreby skríningu sú nevyh-
nutné markery aspoň s 80-90 % špeci-
ficitou a  senzitivitou. Väčšina
nádorových markerov týmto kritériám
nevyhovuje, a  to jednak pre falošnú
pozitivitu markerov napríklad pri zá-
palových ochoreniach pečene, žlčo-
vých ciest a obličiek, ako aj pre pomalší
prienik z  nádorového tkaniva do cir-
kulácie, čoho dôsledkom je neskorý zá-
chyt nádorového ochorenia. Ďalšia ne-
výhoda je chýbanie orgánovo
špecifických markerov azda s  výnim-
kou prostatického špecifického anti-
génu (PSA).

V  rámci bežnej preventívnej pre-
hliadky sa rutinne vyšetrujú tri zá-
kladné markery:
PSA – onkomarker na detekciu nádo-
rového ochorenia prostaty u  mužov,
ktorý na základe sérových hladín a po-
meru celkového a voľného PSA dokáže
odlíšiť zhubné a nezhubné ochorenie
prostaty. 
Ca 125 – onkomarker na detekciu ná-
dorového ochorenia vaječníkov a ma-
ternice u žien.
HE4 – nový onkomarker, ktorý vý-
razne zvyšuje v kombinácii s CA 125
pravdepodobnosť detekcie nádorov va-
ječníkov u žien a minimalizuje počet
falošne negatívnych výsledkov.
CEA – jeho zvýšená koncentrácia na-
značuje možnú prítomnosť karcinómu
hrubého čreva a žalúdka. CEA však
nie je špecifický, mierne zvýšenie jeho
hodnoty môže byť u fajčiarov a chro-
nických alkoholikov, preto sa nehodí
na celoplošný skríning.

Vyšetrenie onkomarkerov je  orientač-
ným laboratórnym vyšetrením,  v  kli-
nickej praxi slúži skôr na sledovanie
recidív nádorového ochorenia po ab-
solvovaní liečby a je pomocným diag-
nostickým prostriedkom pri včasnej
diagnostike nádorového ochorenia.
Treba preto ešte raz zdôrazniť význam
pravidelných preventívnych prehlia-
dok na včasné zachytenie onkologic-
kých ochorení. Ani jeden zdravotný
problém netreba podceňovať, ale rad-
šej včas konzultovať s lekárom.

Záver
Naberte odvahu a  pridajte sa k  nám,
zaraďte starostlivosť o svoje zdravie ako
ďalšiu prioritu vašich hodnôt. Teším
sa na vás a prajem veľa zdravia. 

Zuzana Gumbirová, 
manažérka Pracovného preventívneho
centra OÚSA

Literatúra: Doc. MUDr. J. Bauer 
a kolektív: Obecná a speciálni 
onkologie
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V rámci cyklu Umenie, ktoré
lieči, sa v OÚSA už uskutočnili
vyše tri desiatky výstav s týmto
spoločným motívom. 

Okrem iných tu vystavovali svoje
diela akademickí maliari Stano
Trepač, Jitka Bezúrová, Paľo

Macho, Anna a Anton Galkovci, textilná
a odevná výtvarníčka Zuzana Šujanová,
fotografi Rolf Rock († 2006), Jana Hoj-
stričová, Radim Dvořák a František 
Hauskrecht, insitné maliarky Mária Ka-
pustová, Bernadetta Široká, či Vilma 
Široká-Rejmanová († 2002), ako aj prie-
kopníčka zachovania a liečebného využí-
vania slovenského čipkárstva Terézia Vit-
ková. Tiež priemyselná výtvarníčka Ildikó
Dobešová, ale aj Andrea Mázorová, ktorá
si pre svoj výtvarný prejav zvolila ne-

ZAUJÍMAVOSTI

číslo 1/2009

O drahokamoch sa odpradávna
traduje, že môžu mať liečivé
vlastnosti. Ak je to tak, určite

v  tom vynikne doposiaľ najvzácnejší na
Slovensko dodaný drahokam nazvaný
Abril v hodnote 1,5 milióna eur (vyše 45
miliónov Sk). Začiatkom novembra má
byť Abril jeden deň za prísnych bezpeč-
nostných opatrení predstavený i  bežnej
verejnosti na výstave Ho-
diny a klenoty v bratislav-
skej Inchebe. Abril je uni-
kátny diamant s výbrusom
v  tvare briliantu s  hmot-
nosťou 7,85 ct (čo je 1,57
g) a priemerom takmer 1,3
centimetra. Abril je navyše
pri tejto veľkosti výni-
močný svojou extrémne
zriedkavou symbiózou
všetkých najvyšších mož-
ných kvalitatívnych cha-
rakteristík. 
Ako informuje slovenský
gemológ (odborník na
drahé kamene), člen naj-
staršej Antverpskej dia-
mantovej burzy Martin
Mikuš, podľa certifikátu
prestížneho laboratória
GIA (Gemological Insti-
tute of America) v americ-
kom meste Carlsbad štátu

Kalifornia, patrí čistota Abrilu do kate-
górie „FLAWLESS“, čo znamená, že
tento diamant nemá ani pri pozorovaní
pod 10-násobným zväčšením viditeľné
žiadne vnútorné ani vonkajšie charakte-
ristiky (inklúzie). Farba kameňa je podľa
noriem uvedeného laboratória klasifiko-
vaná ako „D“, čo predstavuje najvyšší
možný stupeň a zároveň to prezrádza, že
Abril je úplne bezfarebný, bez akéhokoľ-
vek pozorovateľného farebného nádychu
a patrí teda do skupiny najzriedkavejších
diamantov. Všetky tri kritériá, ktorými sa
klasifikuje kvalita výbrusu diamantu, sú
pri tomto kameni klasifikované ako „EX-
CELLENT“, teda opäť najvyšším mož-
ným zo všetkých stupňov. Kombinácia
uvedených vlastností robí z  Abrilu sve-
tovo unikátny drahokam. 
Text a foto: Peter Kresánek

Bude unikátny 
Abril aj liečivý?

Svetovo unikátny Abril - najvzácnejší diamant, aký bol doposiaľ
dovezený na Slovensko - absorbuje a na druhú stranu inten-
zívne vyžaruje svetlo. Či vie aj liečiť, je otázne.

20

Svoje fotografie prezentovala v ústave tiež 
Ivona Orešková.

Na vernisážach výstav v nemocnici nie je núdza
o návštevníkov.
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UMENIE

všedný prostriedok - počítač. Na spoloč-
ných výstavách sa tu prezentovali onko-
logické pacientky klubu Venuša, ale i čle-
novia výtvarného štúdia pre dospelých
pri Základnej umeleckej škole Jozefa Kre-
sánka alebo tvorivej dielne Domova so-
ciálnych služieb Gaudeamus na Mokro-
hájskej ulici v Bratislave.
Priestory preventívneho centra ústavu,
kde sa výstavy uskutočňujú, ozvláštňuje
druhá plastika sv. Alžbety na Slovensku.

Stvárnil ju, rovnako ako aj prvú, umiest-
nenú v parku Bratislavského hradu, ne-
dávno zosnulý predstaviteľ súčasného ta-
lianskeho sochárstva Norbert Sadei. 
„Zámerom nášho netradičného otvoreného
cyklu výstav Umenie, ktoré lieči, je nielen
ozvláštniť a spríjemniť prostredie. Umelecké
artefakty v prostredí ústavu prezentujeme
aj na základe poznania, že choroba je svojím
spôsobom disharmónia. A  umenie, ktoré
prináša harmóniu, tak môže sprostredko-

vane liečiť,“ vysvetľuje au-
tor tohto nápadu riaditeľ
OÚSA doc. MUDr. Juraj
Kaušitz, CSc., h. prof.
„Zvykli sme si, že výstavy
nemusia byť len v  galé-
riách. Rovnako dobre
sa im darí aj v inom pro-
stredí, napríklad našom
nemocničnom. Tí, ktorí
k nám chodia, túto inicia-
tívu vítajú. Čas u nás strá-
vený im obohacuje aj
umelecký zážitok,“ po-
tvrdzuje primárka centra
MUDr. Alenka Kál-
layová.
Text a foto: Peter Kresánek

Slnečnica Vilmy Rejmanovej.

Marta Švarcbererová: Krížová cesta, čipka

Pozitívny vplyv umeleckých prezentácií v priestoroch nemocnice ocenil jej konateľ 
RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc., na fotografii z otvorenia 23. výstavy  prvý zľava, ďalej sú 

autorka výstavy Andrea Mázorová, kurátorka Marta Šimo Svrčeková, primárka PC OÚSA
MUDr. Alena Kállayová a podpredsedníčka Najvyššieho súdu SR JUDr. Daniela Švecová.

Magda Paveleková darovala na výstave Andrei Mázorovej 
symbolické srdiečko.

UMENIE, ktoré lieči

21
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Od 1. januára 2009 nadobudol
účinnosť zákon č. 561/2008
Z. z. o príspevku na 

starostlivosť o dieťa, ktorým sa novelizo-
val zákon č. 280/2002 Z. z. o  rodičov-
skom príspevku. Táto novela prijala
právnu úpravu, ktorá podstatným 
spôsobom mení predovšetkým pod-
mienky nároku na rodičovský príspevok.
Okrem základných podmienok uvede-
ných v zákone o rodičovskom príspevku
novela zákona stanovila ďalšiu pod-
mienku nároku na rodičovský príspevok,
a to nevykonávanie zárobkovej činnosti

rodičom, pričom v ustanovení § 4 ods. 3
zákona o rodičovskom príspevku definuje
zárobkovú činnosť ako činnosť, ktorá za-
kladá nárok na príjem zdaňovaný podľa
§ 5 a § 6 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v platnom znení.
Za zárobkovú činnosť sa nepovažuje
práca vykonávaná na základe dohôd o
prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru (dohoda o vykonaní práce, do-
hoda o pracovnej činnosti, dohoda o bri-
gádnickej práci študentov) a napríklad
ani príjem z prenájmu, ktorý je príjmom
podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov,

ktorý zákon o rodičovskom príspevku vy-
lúčil zo zárobkovej činnosti.

JUDr. Katarína Kráľová, advokátka
0903 555 003, kralova@stonline.sk

Pre zabezpečenie svojej prevádzky,
dodržanie požiarnych, bezpeč-
nostných a technických predpi-

sov zrušil Onkologický ústav svätej Al-
žbety od 1. júna 2009 dočasný prenájom
svojho pozemku na Špitálskej ulici v Bra-
tislave, ktorý súkromná firma využívala
ako spoplatnené malé verejné parkovisko

(na druhej strane ulice oproti Tescu). Pra-
covníkov tohto zrušeného parkoviska
vzal ústav sám do zamestnania a tí vodi-
čov na mieste o zmene účelu využitia po-
zemku priebežne informujú. 
Uvedená časť súkromného pozemku sa
v súčasnosti využíva (a v dohľadnom čase
to tak bude i  naďalej) najmä ako logis-

tický priestor ústavu s neverejnými vy-
hradenými 65 miestami na státie vozidiel
na zabezpečenie dostupnosti lekárov
(nielen z Bratislavy, ale z celého Slovenska
a niekedy i zahraničia) ústavu, ktorý v sú-
časnosti zamestnáva vyše 800 osôb a inú
vonkajšiu voľnú plochu (okrem miest pre
sanitky) nemá. 
Zmenou využitia pozemku z prevažne
krátkodobého parkoviska (keď sa na
jednom mieste za deň často vystriedali
desiatky vozidiel) na priestor pre logis-
tické účely a prípadne dlhodobé státie
(jedným vozidlom, ktoré ráno zaparkuje
a večer odíde, môže prísť i viac lekárov)
sa zároveň znížila frekvencia prejazdov
áut cez i tak enormne dopravou a exha-
látmi zaťažené centrum Bratislavy. Jeho
návštevníci pritom majú možnosť vy-
užiť viaceré i veľkokapacitné parkoviská,
ktoré v meste fungujú a o vyťažení kto-
rých im podáva informácie centrálny
elektronický informačný parkovací sys-
tém. 
Text a foto: Peter Kresánek

Odľahčili sme centrum mesta

Katka vysvetľuje
Klientka preventívneho centra sa pýta: Má nárok na rodičovský
príspevok rodič dieťaťa, ktorý má počas rodičovskej dovolenky
iný príjem, napríklad príjem z prenájmu nehnuteľnosti?

01NasaNemocnica_2009_Layout 1  15.10.2009  13:47  Page 22



CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
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P ri ochoreniach z prechladnu-
tia ide o infekcie horných dý-
chacích ciest, ktoré môžu sú-

visieť aj s oslabením imunitného

systému spôsobeným stresom či chla-
dom. Prechladnutie však nemožno za-
mieňať s chrípkou. Typickými symp-
tómami prechladnutia sú kašeľ,

nádcha a  zachrípnutie, keďže vírusy
napádajú nos, nosové dutiny, hrdlo a
horné dýchacie cesty (hltan a prieduš -
ky) a prenášajú sa kvapôčkami infi -
kovanými vírusmi, ktoré sa dostávajú
do okolia kašľaním, kýchaním alebo
pri rozprávaní. Pretože bežné pre-
chladnutie môže byť spôsobené rôz-
nymi typmi vírusov, neexistuje v sú-
časnosti žiadny prípravok, ktorý by
pôsobil priamo na prechladnutie ako
príčinu. Aj z tohto dôvodu si nevyža-
duje osobitnú lekársku pomoc. Pre-
chladnutie zvyčajne trvá 5 až 7 dní,
pričom jeho príznaky – smrka-
nie, upchaný nos, kýchanie,
bolesti hrdla, kašeľ a
zvýšená telesná
teplota sa obja-
vujú 1. až 4.
deň po kon-
takte s  víru-
som. Prechlad-

Vyhláste boj
CHRÍPKE 
a prechladnutiu!
Hovorí sa, že jeseň je najkrajším zo štyroch ročných období.
Nie však pre každého. Práve s týmto ročným obdobím sú
spojené aj prechladnutie a chrípka, majúce síce mnohokrát
podobné príznaky, avšak rozdielnu intenzitu...
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nutie sa vyskytuje aj de-
saťkrát za  rok hlavne
u  menších detí v  pred-
školskom a  školskom

veku, ktoré nemajú ešte
dostatočne vyvinutý imu-

nitný systém a u fajčiarov,
pri ktorých sa zvyčajne vy-

značuje výraznejšími prí-
znakmi. Staršie deti a dospelí
ľudia trpia prechladnutím
priemerne trikrát do roka. 

Ako vyhrať boj 
s prechladnutím?

Na prechladnutie ne-
existuje univerzálny
liek, avšak možno mu

účinne predchádzať, či ho
zmierniť. Medzi osvedčené
odporúčania patrí obmedze-
nie telesnej námahy, vlhké in-
halácie s kamilkovým alebo
šalviovým naparovaním, pitie
horúcich nápojov s medom,
teplé obklady na hrdlo, tab-
letky a  špeciálne cukríky na
cmúľanie, šetrenie si hlasu,
strava bohatá na vitamíny
(hlavne na vitamín C)
a  všeobecný zákaz fajčenia.
Nosné kvapky na odpuchnu-
tie uľahčujú dýchanie a po-
máhajú pri pichaní v ušiach
alebo pri takzvanom „zaľah-
nutí v ušiach“. Proti suchému

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

CHRÍPKOVÉ EPIDÉMIE 
A PANDÉMIE 
V súčasnosti zomiera na následky chrípkového ochorenia
okolo 500 000 ľudí ročne. Za uplynulých 100 rokov boli
zaznamenané niektoré epidémie a pandémie chrípky a to:
1918–1920 – španielska chrípka, 500 miliónov infiko-

vaných, 
50 až 100 miliónov obetí (pandémia) 

1957–1958 – ázijská chrípka, 1 až 1,5 milióna obetí
(epidémia) 

1969 – hongkonská chrípka, 750 000 až 1 milión
obetí (epidémia) 

Napriek panike v New Jersey v roku 1976 (chrípka ošípa-
ných), v roku 1977 (ruská chrípka), v Hongkongu a iných
krajinách Ázie v roku 1997 (vtáčia chrípka) a v Mexiku v
roku 2009 (prasacia chrípka), neboli od roku 1969 zazna-
menané veľké epidémie chrípky.
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dráždivému kašľu sa predpisujú kašeľ
tlmiace prípravky obsahujúce kodeín.
Pri produktívnom, resp. hlienovitom
kašli sa uprednostňujú sirupy proti
kašľu, ktoré však pomáhajú, len ak
človek vie dobre vykašliavať. U ma-
lých detí alebo pri astme by mali byť
z tohto dôvodu používané s opatrnos-
ťou. Ak existuje dôvod na bakteriálny
zápal, radí sa liečba antibiotikami pod
lekárskym dohľadom. Do úvahy pri-
chádzajú aj viaceré prípravky alterna-
tívnej medicíny, ako napr. fytoterapia,
homeopatia alebo akupunktúra. 

Dobrá rada nad zlato
Keď je prechladnutý človek v núdzi,
proti kašľu mu môže pomôcť aj zápar
majoránky, alebo sa dá použiť aj po-
malé rozhrýzanie klinčekov v ústach,
pretože ich silica má výrazný dezin-
fekčný účinok. Hotovou „lekárňou“
sú plody rakytníka, ktoré sa najviac

užívajú ako vysoko účinný vitamínový
prostriedok a pri liečbe akútne pre-
biehajúcich ochorení vírusového pô-
vodu. Pri vírusovej infekcii sa užíva aj
Echinacea purpurová, ktorá zvyšuje
obranné sily organizmu, či aromatický
čaj z  plodov fenikla, zavarená cibuľa

s cukrom, či med, ktorý sa po hltoch
pije v 40 – 50 °C teplom mlieku.

Sychravá a vlhká jeseň 
– ideálny čas pre chrípku
Chrípka je nákazlivá infekcia horných
dýchacích ciest vyvolaná vírusmi, pri-
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čom existujú až tri typy vírusu
chrípky: vírus A, B a C. Uvedené ví-
rusy neustále mutujú, menia sa,
a preto je pre ľudský organizmus tak-
mer nemožné si vytvoriť prirodzenú
imunitu. Vírusy A a B vyvolávajú
chrípku s veľmi výraznými príznakmi
a často sú pôvodcami epidémií. Vírus
C vyvoláva chrípku vo veľmi miernej
forme, niekedy bez príznakov. Vírusy
sa prenášajú z človeka na človeka kva-
pôčkovou cestou. Chrípka je na roz-
diel od prechladnutia vážnejšie ocho-
renie a môže mať pre starších ľudí,
osoby s chronickými chorobami a

slabším imunitným systémom aj fa-
tálne (smrteľné) následky. Aj z tohto
dôvodu je najlepším spôsobom pre-
vencie očkovanie, ktoré sa uskutoč-
ňuje od začiatku októbra do polovice
novembra. Očkovať sa je potrebné
každý rok, pretože vírusy influenzy
rýchlo mutujú, a preto kvôli
ochrane pred novými typmi
chrípky sa vyvíjajú nové oč-
kovacie látky. Očkovacia
látka nemôže vyvolať
chrípku, ale mô-
žete sa nie-
koľko dní cítiť
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ako chorí a slabí, alebo dokonca mať
mierne zvýšenú teplotu, silnejšie reak-
cie sú výnimočne a zriedkavé. Na
mieste vpichu sa môže objaviť bolesť,
opuch a začervenanie, ktoré spravidla
po dvoch dňoch vymizne. Očkovaniu
proti chrípke by sa mali vyhnúť ľudia
alergickí na ktorúkoľvek zložku očko-
vacej látky, alebo osoby majúce akútnu
chorobu, teplotu.

Príznaky a komplikácie 
chrípkového ochorenia
Medzi najčastejšie príznaky chrípky
u  dospelých ľudí sa zaraďujú vysoká
teplota, občas sprevádzaná zimnicou,
bolesti svalov a kĺbov, celková  vyčer-
panosť, kašeľ, bolesti hlavy a  hrdla.
U detí sa chrípka prejavuje podobne
ako u dospelých, akurát deti majú vyš-
šiu teplotu (zvyčajne aj nad 39 ºC).
Pri nedostatočnom liečení či nevyle-
žaní chrípky môže dôjsť k zápalu pľúc,
bronchitíde, zápalu srdcového svalu,
zápalu osrdcovníka, zápalu ucha a du-
tín, či kŕčom u malých detí ako ná-
sledok vysokej teploty.

Chrípková prevencia
Každý rozumný človek urobí všetko
pre to, aby jeho prevencia pred chríp-
kovým ochorením bola čo najúčinnej-
šia a  priebeh, resp. následky chrípky
boli čo najjemnejšie. Počas zvýšeného
výskytu tohto ochorenia je dôležité
sa vyhýbať pobytu v uzavretých prie-
storoch, v ktorých sa nachádza veľa
ľudí, blízkemu kontaktu s osobami,
ktoré sú prechladnuté alebo majú
chrípku, najmä prvé dva-tri dni, dô-
ležité je dodržiavať vo zvýšenej miere
hygienu – umývať si často ruky, najmä
po podaní si rúk alebo po kontakte s
predmetmi, ktoré používa chorý člo-
vek, používať jednorazové papierové
vreckovky, piť veľké množstvo tekutín,
držať ruky ďalej od nosa a očí, nepou-
žívať uteráky, ktoré používa iný, resp.
chorý človek, vetrať priestory a jesť
veľa ovocia a zeleniny.
Text: Samuel Consulting Group
Foto: internet

DRUHY CHRÍPKOVÝCH VÍRUSOV
Poznáme tri základné typy vírusov chrípky:

Chrípkové vírusy typu A — infikujú cicavce a vtáctvo 
Chrípkové vírusy typu B — infikujú výhradne ľudí 
Chrípkové vírusy typu C — infikujú výhradne ľudí 

Chrípkový vírus typu A je najviac zodpovedný za epidémie a pandémie. Je to spô-
sobené tým, že chrípkové vírusy typu A môžu podliehať výraznej antigénovej
zmene, sú schopné nájsť nový imunitný cieľ u citlivých ľudí a svojou genetickou
zmenou môžu úplne znehodnotiť imunizáciu organizmu predchádzajúcimi in-
fekciami.
Populácia je väčšinou odolnejšia voči chrípkovým infekciám typu B a C, pretože
tieto typy nemajú až takú schopnosť mutácie a rekombinácie a ich prípadný anti-
génový posun je často len nepatrný. Z týchto dôvodov ochorie chrípkou typu B
alebo C človek s normálnou imunitou väčšinou len raz za život.
Chrípkové vírusy typu A môžeme ďalej klasifikovať podľa ich vírusových kapsido-
vých proteínov — hemaglutinínu (skrátene HA resp. H) a neuroaminidázy (skrá-
tene NA resp. N), ktoré sú dôležité pre životný cyklus vírusu. Pri chrípkovom
víruse typu A je identifikovaných 15 podtypov H a 9 podtypov N. Pri chrípke
typu B je to iba jeden podtyp H a jeden podtyp N. V súčasnosti dobe sú najrozší-
renejšie varianty chrípkového vírusu typu A variácie H1N1 a H3N2.
Pri chrípkových vírusoch typu A sa okrem vysokej premeny vyskytuje aj možnosť
rekombinácie – ak dva rôzne podtypy vírusu napadnú tú istú bunku, môžu si vy-
meniť časť RNA a vytvoriť tak veľmi odlišný vírus s novými vlastnosťami a schop-
nosťami. Z tohto dôvodu panujú obavy z kombinácie veľkého množstva vodného
vtáctva a hydiny (kde sa vtáčia chrípka najľahšie šíri) a rozsiahleho chovu ošípaných,
pretože ošípané sú infikovateľné chrípkami, ktoré napádajú iba cicavce, aj chrípkami,
ktoré napádajú väčšinou len vtáctvo. Tak vzniká riziko vzniku vírusov chrípky,
ktoré môžu byť nebezpečné aj pre človeka.
Existujú aj ďalšie variácie chrípkového vírusu, a preto sú špecifické chrípkové kme-
ňové oddiely identifikované štandardizovaným názvoslovím špecifikujúcim typ
vírusu, geografickú polohu jeho prvého výskytu, rok izolácie, poradové číslo izolácie
a podtypy HA a NA (napríklad A/Moscow/10/99 (H3N2); B/Hong-
kong/330/2001).

27
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Časťou elektromagnetického
vlnenia, ktoré dopadá na zem,
je ultrafialové žiarenie. Delí sa

na UVA  s vlnovou dĺžkou 320-400 na-
nometrov (nm), UVB 280-320 nm
a UVC 260-280 nm. UVC  žiarenie je

pohlcované temer celé v ozónovej vrstve
atmosféry, a preto je z biologického hľa-
diska málo zaujímavé.
UVB žiarenie vyvoláva na našej koži za-
červenanie a následné zhnednutie. Ak sa
vystavujeme nadmerným dávkam žiare-

nia, môžu sa ničiť bunky pokožky tzv. ke-
ratinocyty. Takto spálené nekrotické
bunky sa označujú ako „sunburn – cells“.
Proces je sprevádzaný zápalovou reakciou
v koži, následne sa rozširujú cievy, koža
je začervenalá, bolí, spája sa s bolesťou
hlavy, nevoľnosťou, závratmi, vracaním,
horúčkou. To sú príznaky dobre známeho
úpalu. Po čase vznikajú pehy, pigmentové
škvrny, môže vznikať neznášanlivosť 
typu slnečnej alergie. Môžu vznikať po-
ruchy DNA stratou opravných mecha-
nizmov, tvorbou voľných radikálov aj
kožné malignity.
UVA žiarenie preniká do kože hlbšie ako

Slniť sa dá
celoročne,

je to zdravé?
Dávno je známe, že pre život na zemi je potrebná slnečná 
energia. Slnečné lúče nám zlepšujú náladu, sú dôležité pre
syntézu vitamínu D, ktorý je potrebný pre zdravý vývoj kostí
a zubov. Aká je však potrebná dávka ultrafialového žiarenia, 
ktorá nám je na osoh a kde je hranica, za ktorou už tá nadmerná
môže byť nebezpečná?
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UVB. Je zodpovedné za priame zhned-
nutie kože, po dlhodobej expozícii  je to
hlavne UVA, ktoré je zodpovedné za tzv.
„fotostarnutie“.
Fotostarnutie môže o mnoho rokov pred-
ísť naše biologické starnutie, koža trid-
siatnika potom môže vyzerať ako koža
päťdesiatnika. Znakmi fotostarnutia sú
výrazné hlboké vrásky, vysušenie a dehyd-
ratácia pokožky, strata pevnosti, pružnosti
aj jemnosti, objavuje sa žltkasté sfarbenie
pleti, vo folikuloch sa hromadí maz - vzni-
kajú mazové cysty, míliá, jemné cievky sa
rozširujú, objavujú sa ložiská hnedého
pigmentu v rozličných nepravidelne tva-
rovaných škvrnách, alebo naopak malé
belavé škvrnky signalizujú ložiskovitý vý-
padok pigmentu. Dlhodobým vplyvom
UVA žiarenia sa uľahčí aj vznik niekto-
rých nádorových ochorení. Vznikajú mu-
tácie na úrovni deoxyribonukleovej ky-
seliny (DNA), potláča sa imunitná
funkcia kože.
Obe zložky  UV žiarenia - aj UVA, aj
UVB - našu kožu poškodia v zmysle pred-
časného starnutia alebo spomínanej ma-
lígnej transformácie.

MUDr. Katarína Poláková, PhD., venuje náležitú pozornosť v kožnej ambulancii preventívneho
centra OÚSA dôkladnému vyšetreniu každého pacienta či klienta.
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V posledných rokoch celosvetovo narastá
výskyt kožnej rakoviny, nie je to inak ani
v našej republike.
Moderné fotoprotektívne prípravky ob-
sahujú ochranné látky voči obom zlož-
kám ultrafialovej radiácie. Každý z  nás
má však iný fototyp, a  preto neexistuje

univerzálna rada pre každého. Vždy je dô-
ležité nanášať ochranné prostriedky na
pokožku 20-30 minút pred plánovaným
pobytom na slnku, aby sa stihol vytvoriť
potrebný ochranný film. Pri opakovanom
kúpaní sa alebo pri spotení sa časť ochran-
ných faktorov z našej pokožky odstráni,

to isté platí aj po mechanickom trení, na-
príklad po vyutieraní sa uterákom. 
Z týchto dôvodov je potrebné naná-
šať ochranné prostriedky opakovane.
Ochranu pred UV žiarením nám zabez-
pečujú krémy, lotiá, spreje, či oleje s che-
mickými alebo fyzikálnymi filtrami. Che-
mické filtre pohlcujú časť žiarenia,
fyzikálne s obsahom rozličných minerál-
nych látok pôsobia ako „mini-zrkadielka“,
ktoré odrážajú žiarenie. Fyzikálne sú
vhodné na jemnú detskú pokožku i  na
kožu, na ktorej sa  objavuje solárna aler-
gia. Pre jednotlivé fototypy kože sa dá
zovšeobecniť:  čím nižší fototyp, tým
vyšší ochranný faktor voči UV žiareniu.
Žiadny ochranný faktor voči UV žiareniu
ani fyzikálny, ani chemický však nezaru-
čuje 100 % ochranu. Počas pobytu pri
vode by sme mali uprednostniť vodo-
vzdorné prípravky.
Každý z nás má aj individuálny  slnečný
kapitál, svetlé fototypy sa môžu zdržiavať
na slnku len krátko v odporúčaných ran-
ných a neskorých popoludňajších hodi-
nách. Pred žiarením sa treba chrániť

Lekári majú, i keď zriedkavo, čas i na spoločenské podujatia. K. Poláková s manželom, ktorý je tiež uznávaný lekár špecialista, počas kultúrneho 
programu v priestoroch pred novou budovou SND a spolu s nimi najvyššia slovenská predstaviteľka spoločnosti AEGON Jana Gruntová.
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vhodným odevom. Tmavé látky chránia
viac ako svetlé, husto tkané lepšie ako tie
s riedkou textúrou. V posledných rokoch
sa už objavuje aj špeciálne plážové oble-
čenie s certifikovaným UV filtrom. Ne-
smieme zabúdať na klobúk, okuliare s UV
filtrom, pretože hrozí aj poškodenie
zraku, najlepšie je tráviť väčšinu pobytu
pri vode pod slnečníkom alebo v  tieni
stromu.
Nesmieme zabúdať, že UV žiarenie pre-
niká aj pod vodnú hladinu, že sa môžeme
spáliť aj v  polooblačný či temer zamra-
čený deň. Treba rešpektovať odraz od
vodnej hladiny, piesku, ale aj zemepisnú
polohu, najmä zemepisnú šírku smerom
k rovníku a nadmorskú výšku.
Individuálny slnečný kapitál je vrodená
schopnosť kože brániť sa negatívnym

účinkom UV žiarenia. Obranné mecha-
nizmy kože sa môžu po čase vyčerpať, na-
stanú nenapraviteľné chyby na bunkovej
úrovni. Ak sa DNA  buniek poškodí,
môže sa stať, že bunka ju už nedokáže
opraviť a  práve poškodená DNA môže
naštartovať rakovinotvorný proces.
Dnes sa dá vďaka leteckej doprave cesto-
vať aj počas u  nás chladnejších období
roka do tých končín sveta, kde práve pa-
nuje leto. Dúfam, že aj u  tých, ktorí sa
takto vyberú do sveta za slnkom, zvíťazí
zdravý rozum. Že sa všetci budeme opa-

ľovať mierne, bez spálenia, využívajúc
všetky známe a dostupné ochranné pro-
striedky. Naučme sa rešpektovať svoj fo-
totyp, individuálny slnečný kapitál, ge-
netické danosti, stav imunity, diery
v  ozónovej vrstve. Veď na pocit šťastia
nám stačí aj pár minút slnka, pre po-
trebnú syntézu vitamínu D je to doslova
10 minút.
Text: MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Kožná ambulancia, preventívne centrum OÚSA
Foto: Peter Kresánek, Bohumil Šálek, 
internet

V kožnej ambulancii preventívneho centra OÚSA sa poskytuje v prípade možnosti i akútne ošetrenie.
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Č akal som na svoj termín bez
obáv. Bol som si istý, že na
magnetickú rezonanciu pro-

staty som  viac zvedavý ako odkázaný,
pokojne som čítal čerstvý najčítanejší
denník na Slovensku a myslel na hlú-
posti. Ako môže niekoho zaujímať, aké
topánky si obúva populárny spevák 
R. M., či akú podprsenku nosí začína-
júca modelka S. S.? Kto si dokáže
vážne prečítať životné múdrosti se-
demnásťročného rapera a nedajbože sa
nimi riadiť? Iste, jeho trápne trepanice
o  zmysle života s  ešte trápnejším hu-
dobným podmazom dostávajú do vy-
trženia tisíce pubertiakov a jeho nosiče
sa predávajú zlatým a platinovým tem-
pom, ale rozhovor v mienkotvornom
denníku?  A celkom seriózny redaktor?
Asi má tiež doma  niekoho, kto s týmto
mudrlantom surfuje na rovnakej vlne.
Napokon, čo sa vytáčam, aký národ,
také noviny.
Vľúdna sestrička mi už piatykrát opa-
kuje, že už to bude, o chvíľočku, a aby
som mal trpezlivosť. Ale ja sa predsa
nikam netlačím, v  čakárni som sám
a mám dosť času. Ba mám trocha vý-
čitky svedomia, či neoberám o toto
drahé vyšetrenie niekoho, kto ho na-
ozaj potrebuje. Lenže našu Arabelu
nikto nepresvedčí. Emerko a  basta,
máš to vybavené, vykrikuje na mňa
spoza mamografu. Sedím na pohodl-
nej lavici, spoza dverí počuť  mono-
tónne mrmlanie magnetického rezo-
nanta, trochu mi je teplo, ale inak
pokoj a  pohoda. Tak neviem, čo tá
sestra vymýšľa. Kým to domyslím,
otvoria sa dvere s  nápisom kabínka 1
a vyjde zaslúžilý produkt tejto nemoc-
nice. Kostra obtiahnutá sivou kožou,
vpadnuté oči, špička nosa rozdvojená
a vo vyhasnutých očiach jasný koniec.
Ani neviem ako, ale keď vidím človeka
týchto parametrov, je mi jasné, že smrť

napriahla kosu. A toto je asi žena, hoci
identifikácia jej pohlavia mi už robí
dosť problémy. Plochá ako lešenárska
doska, nohavice jej vejú, pretože ne-
majú k čomu priliehať a nechty videli
manikúru tak pred sto rokmi. Ak vô-
bec.  Keby som bol mladší, nevedel, že
som na onkológii a  že ľudia pred
smrťou vyzerajú aj horšie, asi by som
ušiel.  Prízrak sa na chvíľu zastaví, pre-
dýcha zážitok z  vedľajšej miestnosti
a prelepí si gázu v lakťovej jamke. Po-

sadí sa oproti, akoby sa potreboval zo-
rientovať a  pochopiť, kde je sever.
Ospravedlňujúco sa na mňa usmeje
a vidiac môj zhrozený výraz v tvári mi
s pokojom, ktorý by som od neho ne-
čakal, povie, že mám zaujímavé oku-
liare. Taký modrý rám som ešte 
nevidela (tak predsa žena), hovorí 
pološepky a vidno, že rozprávanie jej
robí ťažkosti. Otrasiem sa ako kôň, keď
sa vyhne vlčej papuli a pomaly reagu-
jem. No, áno, sú talianske Safrini, také

Ladislav Hanniker:

Modré okuliare

JUDr. Ladislav Hanniker
Prokurátor a spisovateľ JUDr. Ladislav Hanniker (narodený 4. septembra 1952
v  Trnave), autor poviedky písanej pre Našu nemocnicu, už vydal takmer desať 
literárnych diel, z ktorých boli viaceré zdramatizované. Beznádejne vypredaným
bestsellerom je jeho nový román zo slovenských väzníc Ostnatý raj. „Vynikajúco
napísaný román“, „Svojím najnovším románom sa tento spisovateľ priraďuje 
k špičkám našej súčasnej literatúry“, „Čitateľ nadobúda pocit, že nič z toho, o čom
píše, nie je vymyslené“. To sú iba niektoré vybrané hodnotenia najnovšieho diela
tohto autora, ktorého poviedku prinášame ako prví i našim čitateľom.
Text a foto: Peter Kresánek

Na fotografii si krstný otec knihy Ostnatý raj - generálny prokurátor Dobroslav Trnka počas jej uve-
denia prezerá symbolický ostnatý drôt na krku autora.
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do koča aj do voza, majú účinné filtre.
Viete, potrebujem ich pri práci s počí-
tačom. A myslím si, stáli majland, moja
milá, ale rob dnes od rána do večera pred
monitorom bez filtrovaných okuliarov.
Pokýve hlavou, akože jasné, rozumiem,
zrejme má sama podobnú prácu a ničím
na túto tému ju asi neprekvapím. Mám
rakovinu v  celom tele, šepká ďalej a  ja
užasnuto počúvam príbeh jej dvanásťroč-
ného boja na život a na smrť. Postupne
prejde zo šepotu do tichého hovoru, ale
musí často piť z  prinesenej plastovky
božskú budišku, čo jej robí zreteľne
dobre. 
Nie, nevzdáva to. Keby to mala vzdať, už
desať rokov by tu nebola. Bojuje zo všet-
kých síl a maľuje. Na budúci týždeň bude
vernisáž výstavy jej obrazov priamo tu
v špitáli. Má známu primárku na preven-
cii, veľká milovníčka umenia. Arabela.
Kto by ju nepoznal? Okrem toho je to
moja príbuzná a chodí aj na krsty mojich
knižiek. A už je ruka v noháve. Po desia-

tich minútach mi pani inžinierka Kapus-
tová už nepripadá taká hrozná. V očiach
sa jej pomaly zapaľujú ohníčky, koža sa
vracia k pôvodným parametrom. Občas
dokonca zdvihne kostnatú dlaň a  udrie
do stolíka, ktorý nás rozdeľuje. Brat ju
hnevá, strašne pije, robí zle mame, potre-
boval by, aby ho niekto trochu umravnil.
Viete, ja už nevládzem. Robím ako otrok,
nestíham aj prácu, aj liečenie, aj maľova-
nie, aj nepodareného brata. Dajte mi jeho
adresu, strelím len tak spakruky od boku.
Možno niečo vymyslíme. Vzápätí ma
ovládne panika, pretože to by som vo svo-
jom postavení nemal, takto pomáhať,
možno čakala len nejakú radu alebo od-
kaz „na jakú ikstú inštitúciu“, na ktorej
ešte nebola, kde sa nesťažovala a odkiaľ
ju ešte nevykopli. A  vy ste taký, čo ho
môže predvolať? Taký, pani inžinierka,
taký, bľabocem ako verklík naučený ten

istý refrén. V skutočnosti vôbec nie som
taký, ale úprimnosť, s  akou vyvracia
hlboké korene mojej nedôvery k ľuďom,
a situácia, ktorá zaváňa kriminálom, ma
hádam ospravedlnia. A čo maľujete? Tak
rôzne, ale tomu nášmu Tónovi riadne do-
hovorte, pretože to sa už nedá vydržať,
mama má skoro 90 rokov a už nevládze.
Dobre, nechajte to na mňa, vysvetlím mu
niektoré detaily núteného pobytu v na-
šich nápravnovýchovných ústavoch,
možno to zaberie. Potom mi povedzte,
ako to dopadlo. Nestihnem dohovoriť,
pretože nervózna sestrička vystrelí
z dverí, vrieska moje meno a  inžinierke
vysvetľuje, že ľudia ako ja by mali auto-
maticky vedieť, že ak jeden vyjde, tak
druhý má vojsť, pripraviť sa na vyšetrenie
a neunúvať personál nutnosťou vyvolávať
ich ako malé deti. Má inú, dôležitejšiu
prácu, nie behať za každým pacientom.
Idem a zamávam stvoreniu, ktoré v krát-
kej chvíli podľahlo ilúzii spravodlivosti
tohto sveta, až kričí, máte naozaj zaují-

mavé okuliare a dobré srdce. Dvere sa za-
tvoria, v  zrkadle vlastného svedomia si
poobzerám svoje nahé telo a  zaskučím,
keď mi lekár vrazí do konečníka predmet
podobný hrubému vibrátoru. Dnes viem,
že sa volá sonda a vyšetrenie prostaty sa
bez neho urobiť nedá. A zároveň pocho-
pím, že s mojou istotou vo výborný zdra-
votný stav to nemusí byť až také isté.
Na vlastnej vernisáži i  na krste mojej
knižky žiari moja spoločníčka z čakárne
šťastím. Čo ste porobili s Tónom, pán
doktor? Rutina, pani inžinierka, oby-
čajná rutina. Na ľudí s jeho diagnózou
zaberá len jedna liečba, a tou je strach.
Tak som mu ju naordinoval v  dávke,
ktorá by zabila tri kone. Pomohlo. Svo-
jím spôsobom som aj ja lekár chorých
duší. Aj vy vyzeráte lepšie. Ale vy, pán
doktor, prepáčte za úprimnosť, horšie.
Stiahne riedke obočie v  obave, ktorú

som si vtedy nepripúšťal. Blbosť, blbosť,
blbosť. To zrkadlo v  kabínke č. 2 kla-
malo. Inžinierka si uchlipne vlažnej
kávy a  hovorí do šálky, zastavte sa tu
o hodinku. Napísala mi básničku s ná-
zvom Modré okuliare. Takú ako obrazy
kovačických maliarov. Čistú, jasnú,
teplú, plnú slovesných rýmov a  kríva-
júceho syntaxu. To je pre vás, za mamu
a za Tónka. Podá mi papierik vytrhnutý
z čašníckeho bloku a smutne sa na mňa
usmeje. Posledný raz v živote.

Tvoje modré okuliare čarujú
Slnko v mojich smutných očiach maľujú
Pri nich necítim sa taká pustá
Chcem chytiť na pažiti chrústa...

Sestrička ma pozorne a  ustarostene sle-
duje. Trochu ste sa zmenili, pán doktor.
Len zhlboka vzdychnem a uložím sa na
pohyblivú lavicu. Magnetický rezonant
zavrčí, zabúcha a  vyšle do vesmíru vý-
sledky opakovaného zistenia. Odlišné od
tých spred troch rokov. Na rezoch sa v
monitore zreteľne zjaví odporná sýto-
červená škvrna. Kým skončíme, som tro-
chu vyčerpaný, vychudnuté nohy ma
sotva nesú a musím si prelepiť gázu v lak-
ťovej jamke. Sestra nenalieha, aby som
vypadol, ale ja chcem byť čím skôr vonku.
Neznášam tento pravdovravný prístroj
tretej generácie. Zrkadlo si ma už ne-
všíma, dávno sa zmierilo s mojím novým
imidžom. Karcinóm nezaháľa. Nahá-
džem na seba letné oblečenie a  pomaly
otvorím dvere do čakárne. Na lavici pre
odsúdených sedí mladá žena kyprých tva-
rov, číta včerajšie noviny, ktoré tam ktosi
v chvate nechal, a tvári sa, že sem nepatrí.
Na nose má zaujímavé okuliare ružovej
farby a v mandľových očiach pri pohľade
na mňa zjavný údes. Usmejem sa na ňu,
aby sa tak strašne nebála, a na chvíľu si
prisadnem. Kým sa zorientujem a pocho-
pím, kde je sever. Máte zaujímavé oku-
liare. Taký rám som ešte nevidel. No, áno,
sú talianske Safrini, majú účinné filtre...
Dvere na kabínke č. 1 sa otvoria a miho-
tavá silueta inžinierky Kapustovej sa na
mňa s nebeským porozumením usmieva.
Ako vtedy.

Čo ste porobili s Tónom, pán doktor? Rutina, pani inžinierka,
obyčajná rutina. Na ľudí s jeho diagnózou zaberá len jedna liečba,
a tou je strach. Tak som mu ju naordinoval v dávke, ktorá by zabila
tri kone. Pomohlo.
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