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Mil é čit at eľky , 
mi lí čit at el ia 

P re mnohých z nás je pomyselným začiatkom druhej polovice roka ani 
nie tak júl ako september. Leto nás dokáže príjemne spomaliť, doslova 
miestami vypnúť zo zaužívanej každodennosti. Slnko, voda, príroda, 

oddych, stretnutia s blízkymi... Obyčajne sa aj my neškolopovinní vraciame 
späť do zabehaného spôsobu fungovania akoby po prázdninách. 

Aj keď sa povinnostiam či starostiam asi nebolo možné vyhnúť úplne, verím, 
že vaše leto bolo príjemné. Minimálne teplotne nás nevyčerpalo tak, ako nám 
na jeho začiatku meteorológovia predpovedali. I keď je pacientov počas letných 
mesiacov prirodzene menej, my sme toho zažili pomerne dosť.

V prvej polovici júla sme otvorili nové Centrum chirurgie prsníka. Bol to vý-
znamný moment nielen z hľadiska charakteru udalosti, keďže nové pracovisko 
sa neotvára každý deň, ale aj atmosférou, ktorú vytvorili pozvaní hostia. Medzi 
nimi dámy, verejnosti známe z rôznych profesií a aktivít, v ktorých sa úspešne 
realizujú. Do svojich želaní pre nové centrum, jeho personál i pacientky vložili 
kus osobnej výpovede, ktorá bola ľudsky veľmi silná. Ich priania vám prináša-
me na ďalších stranách. 

Moment otvorenia tohto centra nespomínam náhodne. Sú to práve ľudia, kto-
rí stoja za akýmkoľvek špičkovým výkonom, zložitou operáciou, namáhavým 
ošetrením či modernou technológiou alebo vynoveným oddelením. Som rád, 
že o tých najvýnimočnejších sa verejnosť dozvedá aj prostredníctvom ocene-
ní, i keď oni sami o to obyčajne nestoja. Dvaja z nich pracujú aj v našom ústa-
ve, dokonca na jednej klinike. Absolútna Slovenka roka 2016 a držiteľ ceny 
Zlatý biatec za rok 2015. Ďalšiu výnimočnú kolegyňu, pre ktorú je práca život-
ným naplnením, primárku paliatívneho oddelenia, vám predstavíme v rubri-
ke Osobnosti NOÚ. 
Silu a bojovnosť človeka spoznáte aj v príbehu mladej pacientky, ktorá skóru-
je v boji s lymfómom. Práve tomuto ochoreniu je venovaná aj hlavná odborná 
téma časopisu. Novinkou je rubrika Píšete nám a zábavná štvorstrana krížoviek. 

Nech sa už začítate do ktoréhokoľvek článku, rozhovoru, či osobnej výpovede, 
prajem Vám, aby ste v nasledujúcich riadkoch našli poučenie, motiváciu, in-
špiráciu, odvahu i chuť nevzdávať sa. 

MUDr. Jozef Dolinský
riaditeĽ národného onkologického ústavu
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Ume ni e z ob ál ky 
FRANTIŠEK LIPTÁK VEŠTICA

František Lipták sa narodil v roku 1962 v Spišskej Sobote. Vyštudoval Vyso-
kú školu múzických umení v Bratislave, odbor divadelná scénografi a u prof. 
Ladislava Vychodila. Od roku 1986 pracoval takmer vo všetkých slovenských 
divadlách, ale aj v divadlách v Čechách a Poľsku. Je zakladateľom nezávislej 
divadelnej spoločnosti Teatro Tatro. Vytvoril niekoľko úspešných inscenácií 
doma i v zahraničí. Venuje sa aj fi lmovej scéne. Okrem scénografi e, kostýmo-
vej a plagátovej tvorby a ilustrácii sa venuje aj voľnej komornej maľbe, kde je 
známy svojou atypickou fi guratívnosťou na hranici karikatúr a fantazijným 
dejom na pozadí rozprávkových krajiniek.

Obraz Veštica sa nachádza v priestoroch novootvoreného Centra chirurgie 
prsníka na 1. poschodí hlavnej budovy.
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R akovina prsníka je najčastej-
ším onkologickým ochorením 
žien nielen na Slovensku, ale 

celosvetovo. Podľa posledných údajov 
z Národného onkologického registra 
z roku 2008 pribudne u nás takmer 
2 700 nových prípadov ročne. V stále 
väčšej miere postihuje ženy v aktív-
nom a produktívnom veku, pracujú-
ce, ktoré po operácii prsníka veľmi 
citlivo vnímajú čiastočnú „stratu 
ženskosti“ či narušenie „telesnej in-
tegrity“, a preto si vyžadujú osobitú 
pozornosť. „Chceli sme im vytvo-
riť samostatné lôžkové oddelenie, 
kde pacientky dostanú pod jednou 
strechou komplexnú liečbu nielen 
v oblasti chirurgie, ale aj onkológie, 
rádioterapie a psychológie,“ vysvetľu-

je hlavný benefi t nového pracoviska, 
ktoré bolo otvorené v polovici júla, 
riaditeľ NOÚ Jozef Dolinský. 
Veríme, že okrem medicínskej a ošet-
rovateľskej starostlivosti tu prvé hos-
pitalizované pacientky nachádzajú 
predovšetkým pohodlie. Všetkých 
6 izieb vrátane izby pre pacientky 
s telesným znevýhodnením je citlivo 
a komfortne zariadených v sviežich 
farbách. Sú plne klimatizované. Na-
chádzajú sa v nich veľkoplošné TV 
prijímače a bezplatné wifi  pripojenie 
na internet. Príjemným bonusom je 
priestranná letná terasa. 

Aj toto pracovisko sme sa snažili 
prepojiť s umením. Podarilo sa nám 
to vďaka pokračujúcej spolupráci 

s poprednými slovenskými umelca-
mi, ktorí svoje diela darovali ústavu. 
Izby a chodby centra zdobí viac ako 
33 obrazov. Nachádzajú sa tu diela 
od Ivana Pavleho, Tibora Bártfaya, 
Petra Pollága, Alexeja Vojtášeka, 
Róberta Hromca, Františka Liptáka, 
Kataríny Vavrovej, Ondreja 4., Vladi-
míra Oravca a ďalších. ●

aktuality

Centrum 
chirurgie 
prsníka
Novootvorené Centrum chirurgie prsníka bude našim 
ženám poskytovať najmodernejšie terapeutické postupy 
v oblasti chirurgie prsníka vrátane rekonštrukčných 
plastických operácií. A ešte oveľa viac.

 Ročne v NOÚ 
vykonáme: 

• VYŠE 300 NÁROČNÝCH 

OPERÁCIÍ KARCINÓMU 

PRSNÍKA 

• TAKMER 7 000 MAMOGRAFIÍ 

• TISÍCKY ĎALŠÍCH VYŠETRENÍ 

A ZÁKROKOV SÚVISIACICH 

S PRSNÍKMI

Pásku na slávnostnom otvorení 

prestrihol minister zdravotníctva 

Tomáš Drucker spolu s riaditeľom NOÚ 

Jozefom Dolinským a kurátorom expozície 

Róbertom Nemečkom. ▶ 



Modernejšie, krajšie a osob-
nejšie sú odteraz miesta 
prvého kontaktu, na ktoré 
prichádzate po prekročení 
brány NOÚ. Postupne vzniká 
aj nový informačný systém, 
aby orientácia v priestoroch 
ústavu bola jednoduchšia.
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Práca zdravotnej sestry je poslaním. 
Vľúdnosť, starostlivosť, úsmev aj pri 
náročných úkonoch sú neodmysliteľ-
nou súčasťou pracovnej náplne dobrej 
zdravotnej sestry, ktorá je vždy svojim 
pacientom nablízku. Snaží sa vytvoriť 
aj v nemocničnom prostredí pocit do-
časného domova. Medzinárodný deň 
sestier, ktorý každoročne pripadá na 
12. máj, je už viac ako 51 rokov osla-
vou ich nezastupiteľnej úlohy v ne-

Uznávaný onkochirurg prof. MUDr. 
Juraj Pechan, CSc., získal ocenenie 
Zlatý biatec za rok 2015. Toto prestíž-
ne ocenenie, ktoré každoročne ude-
ľuje neformálne ekonomické fórum 
– Hospodársky klub, prevzal za Klini-
ku chirurgickej onkológie SZU a NOÚ 
ako jej prednosta. 

O tom, že najväčšie onkochirurgic-
ké pracovisko na Slovensku posky-

Profesor 
Juraj Pechan 
získal Zlatý 
biatec 2015

Sviatočné 
dopoludnie 
so sestrami

mocniciach. V tento sviatočný deň 
si vedenie NOÚ uctilo všetky zdra-
votné sestry, laborantky i sanitárky, 
ktorým venovalo ružu a sladkú po-
zornosť. Zástupcovia ústavu navští-

tuje svojim pacientom špičkovú zdra-
votnú starostlivosť, svedčí rekordný 
počet operácií. Ročne je v celkovej 
anestézii operovaných okolo 2 000 
hospitalizovaných pacientov a vyko-
naných asi 1 000 ambulantných zá-
krokov. Hospitalizáciu na klinike s 51 
lôžkami podstúpi ročne vyše 2 200 
pacientov.

vili jednotlivé oddelenia a kliniky, 
aby im osobne poďakovali, vyjadrili 
uznanie za ich každodennú namáha-
vú a obetavú prácu, odhodlanie a lás-
kavý prístup. ● 

Profesor Pechan vníma toto ocene-
nie ako mimoriadne uznanie za prácu 
svojho skvelého tímu lekárov, sestier 
a celého zdravotníckeho personá-
lu na Klinike chirurgickej onkoló-
gie, a to nielen čo sa týka odborných 
zručností, ale najmä ich ústretové-
ho a empatického prístupu k pacien-
tom. ●

aktuality

Miesta 
prvého 
kontaktu 
v novom 
šate Nový informačný pult �

Príjem a registrácia pacientov ▶

Evidencia chorobopisov �Vstupný vestibul s rozšíreným sedením � 

Zlatý biatec 
Od svojho založenia v roku 1993 je 
cena Zlatý biatec najvyššou poc-
tou členov združenia Hospodársky 
klub udeľovaná za mimoriadne po-
činy v oblasti hospodárstva, vedy, 
školstva, kultúry, zdravotníctva 
a športu v SR, ako aj za príkladné 
konanie v záujme mierového života 
a pokroku v kvalite vzťahov medzi 
národmi a ich štátmi.



Anketa Slovenka roka vznikla v roku 
2009, keď nadviazala na anketu Muž 
roka a Žena roka, ktoré týždenník Slo-
venka vyhlásil v roku 1990. Jej fi lozo-
fiou je prezentovať dámy, ktoré sú 
výnimočné a úspešné vo svojom po-
volaní. Záštitu nad 8. ročníkom čitateľ-
skej ankety Slovenka roka 2016 prevzal 
prezident SR Andrej Kiska. Adeptky 
na titul Slovenka roka 2016 vyberala 
nominačná komisia pod vedením mi-
nistra kultúry SR Mareka Maďariča. 
Víťazky jednotlivých kategórií získali 
bronzovú sošku zo sochárskej dielne 
Jany Brisudovej.
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aktuality

PhDr. Beata Bernadičová sa už vo svojich 25 rokoch stala 
najmladšou vedúcou sestrou na Slovensku. Výzvu prijala 
na Klinike chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, kde v tejto 
funkcii pracuje dodnes. Za svoju obetavú prácu a ľudský 
prístup k pacientom bola dvojnásobne ocenená. Získala 
titul Slovenka roka v kategórii Zdravotníctvo, zároveň 
sa stala Absolútnou Slovenkou roka 2016.

Žena na 
správnom 
mieste

 Vyhlasovanie výsledkov je vždy 
spojené s napätím. Aké to bolo počuť 
svoje meno po druhýkrát ako abso-
lútnej víťazky?
Nečakané...už víťazstvo v mojej ka-
tegórii ma prekvapilo. Keď zazne-
lo moje meno, samozrejme, že som 
sa nesmierne potešila a pocítila ur-
čité zadosťučinenie za roky venova-
né práci v prospech pacienta. A tiež 
potvrdenie toho, že moja práca je 
zmysluplná a prospešná, keď mala 
takú odozvu u tých, ktorí mi posla-
li svoje hlasy. 
Nesmierne si to vážim. Je to zároveň 
veľký morálny záväzok do budúc-
nosti vytrvať v úsilí a konať tak, aby 
boli naši pacienti spokojní, cítili ľud-
ské teplo a našu spoluúčasť v ich boji 
s ochorením a necítili sa iba ako „čís-
lo“ v zozname.

Som však presvedčená, že je veľa 
úspešných slovenských žien, o kto-
rých verejnosť nevie, pretože ich prá-
ca a úsilie nie sú prezentované na-
vonok.

 Emócie, predpokladám, pokra-
čovali aj po skončení slávnostného 
odovzdávania.
Ohromila ma priazeň a krásne slová 
od množstva ľudí, ktorých som v sú-
kromnom či pracovnom živote stretla 
a stretávam. Nečakala som takú odo-
zvu. Volali a písali mi známi i neznámi 
ľudia. Ich úprimné slová ma dojímali.

 Viackrát ste zdôraznili, že ocene-
nie vnímate ako satisfakciu za prácu 
celého kolektívu.
Áno, súčasťou ocenenia je aj môj 
kolektív, v ktorom pôsobím a ktorý 

v tom, čo robím a o čo sa snažím, zo-
hráva minimálne rovnakú úlohu. Bez 
súdržnosti a spolupráce tímu by sa 
mnohé z vecí, ktoré sa mi podarili, ne-
mohli uskutočniť.

 Na svojom konte máte prvenstvo 
vo funkcii najmladšej vedúcej ses-
try. Boli ste pripravená prevziať ako 
25-ročná zodpovednosť za 70-člen-
ný tím? 
Úprimne povediac, prijať takú výzvu 
bez akýchkoľvek manažérskych skú-
seností dnes vnímam ako veľkú odva-
hu. Mladí ľudia však vo všeobecnosti 
odvážnejšie prijímajú výzvy, ktoré im 
prinesie život. Odmietajú zaužívané 
a chcú „meniť svet“. 
Pravdepodobne ma posmelila aj sku-
točnosť, že nemocničné prostredie 
a práca v zdravotníctve pre mňa ne-

boli až také vzdialené. Vnímala a spo-
znávala som ich už odmalička, preto-
že moja mamička pracovala dlhé roky 
ako staničná sestra na operačnej sále 
v trnavskej nemocnici. Nezanedba-
teľnou skúsenosťou pred nástupom 
do funkcie bol aj môj trojročný pra-
covný pobyt v Líbyi, kde som získala 
úžasné praktické i odborné skúsenos-
ti a vedomosti, naučila sa zodpoved-
nosti za seba aj iných, zažila pôso-
benie vo veľkom medzinárodnom 
kolektíve. Všetko to prispelo k náde-
ji, že svoju novú pozíciu zvládnem.
Som od prírody optimistickým člo-
vekom, zlyhanie som si nepripúšťa-

la a keď, tak obmedzene a s tým, že 
keď to nezvládnem, pôjdem inam. Ne-
vzdala som sa pri prvých problémoch 
a to bolo dôležité.

 Kde čerpáte novú energiu pri tak 
náročnej práci? 
Práca v zdravotníctve je synonymom 
sústavnej služby pre iných a zdieľania 
ľudského utrpenia.
Pozitívnou energiou ma nabíja každý 
spokojný pacient, ktorý z nášho pra-
coviska odchádza s pocitom, že sme 
pre neho z lekárskeho aj ošetrova-
teľského hľadiska spravili všetko, čo 
bolo v našich silách a vliali mu nádej 

a optimizmus pri liečbe onkologické-
ho ochorenia. 
V súkromí je mojou celoživotnou lás-
kou hudba, a to každého druhu. Pri nej 
zabúdam na problémy, opúšťa ma zlá 
nálada a únava. Je liekom na každý 
stav mojej duše. Odmalička som spie-
vala a stále spievam v speváckych 
zboroch, s ktorými som precestovala 
kus sveta, spoznala veľa úžasných ľudí 
a zažila nezabudnuteľné momenty. 
Mám rada ľudí a rada sa s nimi stre-
távam. Mám veľký okruh priateľov 
a tiež úžasné rodinné zázemie. Vďa-
ka nim, hudbe a spevu si dobíjam svo-
ju životnú „batériu“. ● 
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 Vieme správne dešifrovať pojem 
paliatívna medicína?
Paliatívny znamená zmierňujúci prí-
znaky akéhokoľvek chronického vy-
liečiteľného alebo nevyliečiteľného 
ochorenia. Tento termín sa však (za-
tiaľ) používa najmä v spojení s onko-
lógiou, kde sú takýmito príznakmi 
najčastejšie bolesti, dýchavica, opu-
chy, hromadenie tekutiny v bruchu 
a pľúcach, preležaniny. Ďalším z prí-
znakov je aj nedostatočná výživa, ak 
má napríklad pacient poškodené čre-
vo a nemôže prijímať stravu normál-
nym spôsobom. Liečba je zameraná 
na zlepšenie kvality života, smeruje 
k zmierneniu bolesti a utrpenia, k sta-

obštrukčnej pľúcnej chorobe. Je veľa 
nevyliečiteľných chorôb, len ich nev-
nímame tak dramaticky ako nádorové 
ochorenia. Práve preto by paliatívna 
medicína mala byť súčasťou bežnej 
internej medicíny. Keď nebudeme re-
fl ektovať pacientove ťažkosti, bude sa 
cítiť medicínou opustený. 

 Koľko rokov má paliatívna medi-
cína na Slovensku?
Toľko, koľko má naše paliatívne od-
delenie v NOÚ, teda už viac ako 21 
rokov. Založila ho doktorka Kristína 
Križanová, ktorá ho viedla 19 rokov. 
Bola priekopníčkou tejto myšlienky 
a postupne ju rozvíjala. 5 rokov sa po-

 Výzv ou  je  dá va ť 
zm ys el  živ ot u, ni e 

ho  hľad ať 

bilizácii zdravotného stavu pacienta. 
Paliatívny sa vyvinulo z latinského 
slova pálium, čo znamená plášť, pri-
krývka, t. j. v centre nášho záujmu nie 
je vyliečiť chorobu, lebo to nie je me-
dicínsky možné, ale zvládnuť ťažkosti 
s ňou spojené. 

 Spomínate, že zatiaľ najmä v on-
kológii, kde inde by ešte mohla pa-
liatívna medicína pomôcť?
V onkológii preto, lebo tu sú pacienti 
s najvýraznejšími ťažkosťami, ktoré 
majú v súvislosti s nevyliečiteľným 
ochorením alebo nevyliečiteľnosťou 
ich ochorenia. A to bolo často podce-
ňované. Pamätám si, keď som študo-

dieľala v spolupráci s ministerstvom 
zdravotníctva a Slovenskou zdravot-
níckou univerzitou na tvorbe koncep-
cie paliatívnej a hospicovej staros-
tlivosti na Slovensku, tiež na vzniku, 
uznaní a akreditácii špecializačného 
odboru paliatívna medicína. Stalo sa 
tak v roku 2012. Atestovaných je mo-
mentálne 11 lekárov. 

 Aké medicínske úspechy sa v pa-
liatíve podarili? 
Jednoznačne odstránenie bolesti. Vi-
dím to aj na pacientoch, že strach, či 
zvládnu bolesť, ustupuje. Výrazne na-
preduje i výskum. Zistilo sa tiež, naj-
mä v priebehu posledných 5 rokov, že 
včasné integrovanie paliatívnej sta-
rostlivosti do systému starostlivos-
ti o onkologického pacienta priná-
ša benefi t nielen v podobe zlepšenia 
kvality života, ale aj jeho dĺžky. Ide 
o prelomové veci, ktoré sa dostávajú 
do povedomia hlavne lekárov, z čoho 
profi tuje aj pacient. 

 Čo okrem medicínskej a ošetrova-
teľskej starostlivosti potrebuje pa-
liatívny pacient? 

vala medicínu pred 20 rokmi, tak sa 
hovorilo, že keď má niekto rakovinu, 
musí mať bolesti. Nedalo sa s tým nič 
robiť. Táto premisa už neplatí. 
Do paliatívnej medicíny sa už dostá-
vajú aj pacienti, ktorí majú ťažkosti po 
vyliečení rakoviny, čiže pacienti, ktorí 
by bez našich medicínskych postupov 
možno zomreli na následky vylieče-
ného onkologického ochorenia. 
A v neposlednom rade sa paliatívna 
medicína dostáva do iných medicín-
skych odborov – do geriatrie, neuro-
lógie, čo sa týka neurodegeneratív-
nych ochorení, ďalej pri chronickom 
srdcovom či pečeňovom zlyhávaní, 
pri zlyhávaní dýchacieho systému pri 

Centrom paliatívneho záujmu nezo-
stala rakovina, ale stal sa ním pacient 
– človek so svojimi potrebami – nie-
len fyzickými, ale aj psychickými, so-
ciálnymi a duchovnými. Keď pacient 
trpí, musíme mu medicínsky uľaviť, 
ale to musí ísť s niečím navyše, iba 
vtedy je to ľudské. Veľmi dobre a radi 
spolupracujeme s našou psychologič-
kou. Pacientov tiež navštevuje kato-
lícky kňaz, ktorý vie ošetriť spirituál-
ny rozmer človeka. Do roly akýchsi 
spovedníkov sa však prirodzene do-
stávame aj my, teda lekári, a najmä 
sestry a sanitári, ktorí s pacientmi trá-
via najviac času. Sú to ľudsky veľmi 
silné momenty. 

 Silné a zároveň náročné, tak pre 
pacientov, ako aj pre personál... 
Súhlasím. Personál zároveň čelí tlaku 
aj od nás lekárov – sme nároční. Ná-
stojíme, aby starostlivosť o pacientov 
bola poskytnutá perfektne, taktiež 
aby každý pacient mohol zazvoniť aj 
o tretej v noci, keď musí. V tomto sme 
nekompromisní, sestry by vám to ve-
deli potvrdiť. Sú pre pacienta styč-
ným bodom nielen z medicínskeho 

osobnosŤnoú

Príbehy svojich pacientov vníma s rešpektom až 
bázňou. V každom z nich je podľa nej odkaz, ktorý nás 
ako ľudstvo formuje. Aj keď pôvodne medicínu študovať 
nechcela, stala sa jej životným naplnením. Primárka 
paliatívneho oddelenia: MUDr. Andrea Škripeková. 
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hľadiska, ale aj emočného, napr. ak 
má bolesti. Musia zvládať náročné si-
tuácie. Ich spätná väzba je pre nás le-
károv veľmi dôležitá. Zaujíma nás ná-
zor sestry na to, ako sa mal pacient 
v noci, ako vníma priebeh jeho ocho-
renia, klinický stav. Medicínsku zod-
povednosť máme síce my, teda lekári, 
ale informáciu, na základe ktorej sa 
rozhodujeme, nám dáva aj sestra. Je 
to tak zaužívané od pôsobenia dok-
torky Križanovej. Osvedčuje sa nám 
to v praxi, sestra je dôležitá súčasť 
tímu. 

 Vedia vaše sestry, do čoho idú? 
Neviem... ale niekedy viem, do čoho 
idem ja. Sestra, ktorú som prijímala 
na naše oddelenie ako aktuálne po-
slednú, mi v rámci pohovoru pove-
dala: „Viete, ja som tu mala svokra. 
Ja tu chcem pracovať, lebo to, ako ste 
sa o neho starali, je to, čo by som ako 
sestra chcela robiť.“ To mi úplne sta-
čilo, aby som ju vzala. Máme tu také 
sestry a ja si to vážim.

 Paliatívna, resp. onkologická lieč-

radi, len manžel nevedel, čo sa má 
opýtať svojej ženy. On povedal, čo 
bolo v práci, no ona tým, že celý deň 
„len“ ležala, príp. pozerala dva progra-
my v televízii, mala pocit, že mu nemá 
čo povedať. Po dlhšom rozhovore som 
zistila, že manželovi nepovedala to, 
o čom sme sa rozprávali my dve... že 
to manžel asi tuší, lebo ona mu to ne-
vie povedať. Tak som si na to vypýtala 
povolenie. A manželovi som poradila, 
že noviny si nemusí čítať v obývačke, 
ale môže zostať v spálni pri manželke 
a občas jej môže aj kľudne povedať, čo 

ba je náročná nielen pre pacientov, 
ale aj príbuzných a rodinu. Jedným 
z najväčších problémov je bariéra vo 
vzájomnej komunikácii. 
Problém, ktorý na Slovensku ešte 
stále máme, je, že príbuzný a pacient 
nemajú o chorobe rovnaké informá-
cie. Potom sa každá strana obáva, že 
povie niečo nevhodné. Príbuzný sa 
bojí, že sa preriekne a pacient sa sna-
ží chrániť rodinu. Často o tom pacient 
nechce hovoriť, lebo nemá tú vedo-
mosť, resp. nevie, akými slovami by 
to opísal. Príbuzný sa často trápi, či 
má alebo nemá povedať nejakú me-
dicínsku informáciu – to ale ani nie je 
jeho úloha, od toho je tu lekár. 
My sa snažíme presadzovať otvore-
nejšiu komunikáciu voči pacientom. 
Pre nás je dôležité, aby sa pacient cí-
til komfortne. Snažíme sa vedieť, čo 
si praje vedieť. Zámerne som nepou-
žila slovo „vycítiť“, čo si praje vedieť. 
Totiž vycítiť a vedieť je rozdiel. Na to, 
ako to vedieť, sú presné techniky, tzv. 
know-how, ale niekedy sa to dá len 
vycítiť. Keď si pacient príjem infor-

si prečítal. Vtiahnuť ju do „spoločné-
ho“ deja. Netreba sa správať nepriro-
dzene až umelo, t. j. inak ako pred cho-
robou. Manželka je ten istý človek so 
svojimi pocitmi, náladami, záujmami.
(Viac sa komunikácii s onkologickým 
pacientom venujeme v našom pra-
videlnom psychologickom okienku 
na str. 35, pozn. redakcie)

 Pozitívne asi vplýva aj prostredie. 
Určite áno, pacient je priestorovo li-
mitovaný, veľa času trávi na jednom 
mieste. Vždy je dobré, keď sa v ňom 

mácií manažuje sám, má väčší pocit 
kontroly nad komunikáciou. A práve 
to je dôležité. On určuje, čo mu je prí-
jemné, čo už nie.

 Od lekára sa očakáva, že profe-
sionálne zvládne aj komunikáciu. 
Príbuzný je však laik.
Ideálne preto je, keď je pri komuniká-
cii lekára s pacientom prítomný aj prí-
buzný. Neskôr môžu spolu refl ekto-
vať, čo povedal lekár na štýl „vieš, čo 
tým lekár myslel, keď povedal...“. Tým 
pádom začnú používať ten istý slov-
ník. Vedia, čo sa preberalo, nemusia 
nič tajiť. My sa vždy pýtame pacien-
ta, koho máme informovať. Väčšinou 
sa to aj prirodzene vyvinie, pretože 
pacient príde s príbuzným. Čiže, keď 
pacient privedie príbuzného, teda člo-
veka, ktorému dôveruje, je prirodzené 
informovať aj príbuzného. 
Minulý týždeň som mala napríklad 
pacientku, ktorá mi vravela, že keď 
manžel príde večer domov, povie jej 
dve vety a odíde zo spálne, kde ona 
celý deň leží. Videla som, že sa majú 

cíti príjemne a komfortne. Som preto 
rada, že po rekonštrukcii nášho odde-
lenia, ktorá by mala byť ukončená na 
jeseň, budeme môcť pacientom po-
núknuť krajšie a útulnejšie prostredie. 

 Ako ste sa dostali k medicíne, 
a vôbec k paliatívke?
(smiech) Ja som nechcela robiť medi-
cínu vôbec. Bola to vec náhody, na-
koľko za bývalého režimu mi bolo 
znemožnené študovať humanitné 
vedy. Posunula ma smrť bratranca, 
ktorý zomrel na rakovinu ako 29-roč-

osobnosŤnoú

Absolvovala štúdium na Lekárskej fa-
kulte Univerzity Komenského v Bra-
tislave v roku 1996. Atestáciu získala 
z vnútorného lekárstva v roku 1999, 
z klinickej onkológie v roku 2008 
a z paliatívnej medicíny v roku 2012. 
Od roku 1996 pracuje v Národnom on-
kologickom ústave v Bratislave. V roku 

MUDr. Andrea Škripeková
Primárka Oddelenia klinickej onkológie F 
(Oddelenie paliatívnej medicíny) 

2014 sa stala primárkou Oddelenia kli-
nickej onkológie F so zameraním na 
paliatívnu medicínu. Je zakladajúcou 
členkou Slovenskej spoločnosti palia-
tívnej medicíny pri SLS s víziou im-
plementovať paliatívnu medicínu do 
systému zdravotnej starostlivosti na 
Slovensku. 



 Oddelenie klinickej 
onkológie F 
so zameraním na 
paliatívnu medicínu.

• 19 LÔŽOK 

• 1 PALIATÍVNA AMBULANCIA 

• 7 LEKÁROV

• 22 SESTIER A SANITÁROV 

• VIAC AKO 600 HOSPITALIZOVA-

NÝCH PACIENTOV ROČNE 
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ný. Bola som vtedy piatačka na medi-
cíne. Príšerne trpel pri umieraní. Mal 
metastázy v mozgu, kostiach, nemal 
dostatočnú liečbu bolesti. Ja som sa 
na to pozerala. Nikto sa o tom nechcel 
rozprávať, ani lekári. Bola to ťažká 
skúsenosť v živote. 
Keď som vyštudovala medicínu, skú-
sila som to na onkológii. Poslali ma 
k primárke Križanovej na paliatívne 
oddelenie. Za 2 dni som pochopila, že 
medicína mi je, naopak, šitá na telo, 
a že ju chcem robiť do konca života. 
Bola to taká neštandardná cesta – ne-
bola to moja životná túžba, no stala sa 
mi životným naplnením. 

 V takomto odbore je obzvlášť kľú-
čová psychohygiena. Ako relaxuje-
te? Čo Vám dobíja baterky? 
Najlepšou psychohygienou je dobrý 
pracovný tím. Môžete mať oporu v ro-
dine, svoje záujmy, čokoľvek, ale keď 
nemáte tím, na ktorý sa môžete spo-
ľahnúť, ktorí tvoria lekári, sestry, ko-
legovia z iných odborov, baterky ako-

by zostávali nedobité. Preto si veľmi 
cením, že ja to šťastie mám. 
Avšak, aby som nezostala len pri 
práci, rada čítam a behám. To sú dve 
aktivity, ktoré musím mať. Beh je pre 
mňa otázka disciplíny, keďže som si 
pragmaticky povedala, že pravidelná 
fyzická aktivita musí byť. Nabíja ma 
energiou. Je to ventil, najmä v príro-
de. Behávam aspoň dvakrát týžden-
ne za akéhokoľvek počasia, aj v daž-
di. Dôležité sú pre mňa v živote tiež 
vzťahy. Mám veľa priateľov, skvelú 
rodinu. 

 Zmenil sa Váš postoj k smrti?
Možno som pragmatickejšia v niekto-
rých veciach, to sa týka aj čiastkových 
rozhodnutí, ale to ľudské v sebe ne-
viem vypnúť. Povedať, že to sa ma ne-
týka, je to pre mňa „brnkačka“, že to 
zvládnem – ak ten moment raz príde. 
Strach z ohraničenosti je silný. Ne-
myslím si, že sa mu vyhnem.

 Vaša profesia Vám v tomto smere 

prináša dennodennú konfrontáciu. 
Nezriedka asi aj pocit ľútosti. 
To, čo každý z nás tomuto svetu dáva, 
je náš vlastný príbeh, ktorého súčas-
ťou sú ľudia. A väčšie dedičstvo ani 
nedostávame, dokonca ani od našich 
najbližších a priateľov, ako možnosť 
vstúpiť do ich príbehov a nechať ten 
príbeh v nás odznieť. Toto je dôležité 
pre ľudstvo ako také. Ako si odžijeme 
svoj príbeh. Či je dlhý alebo krátky. To, 
čo tu necháme, to je to, čo sa nestratí. 
To je to, čo nás ako ľudstvo formuje. 
Tento pohľad sa snažím ponúknuť 
aj pacientom. Snažím sa v nich evo-
kovať nie pocit ľútosti, ale životného 
príbehu, s ktorým sa mi zveria. To je 
to, čo si so sebou nosím. Niekedy na 
konkrétne veci zabudnem, niekedy 
ich v sebe nosím veľmi dlho. Dá sa 
zažiť veľa pekného, ešte aj nádherné 
vzťahy, na to sa snažím upriamiť ich 
pozornosť. Keď s vami niekto zdieľa 
svoj príbeh, je to pre mňa... niekedy 
až vzbudzujúce pocit bázne. Cítim sa 
obohatená a poctená. ●

Tém a
ly mf óm
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▶NEJEDNOZNAČNÉ PREJAVY 
Niekedy sa vraví, že sa podobá na chrípku. Lymfóm spre-
vádza únava, potenie i príznaky, ktoré možno pripísať 
na vrub ľahším infekciám. „Pamätám si, že posledný rok 
pred 34 som bola stále chorá, a tak som u doktorov zís-
kala status hypochondra. Bolela ma ľavá strana tela, raz 
zuby na ľavej strane, raz hlava, raz ruka, brucho, neustále 
som vracala, celá som sa vysypala a doktori mi vždy nie-
čo našli, čo bolo treba liečiť antibiotikami. Prešla som rôz-
nymi vyšetreniami od hadice po sono, röntgen a stále nič. 
Kašľa som sa nemohla zbaviť šesť mesiacov,“ spomína na 
peripetie s neuchopiteľným zdravotným stavom 37-ročná 
Marta. Dodnes je vďačná svojej rodine, že ju chránila, lebo 
keď bola diagnóza konečne istá, zatajili ju pred ňou. „Ak by 
mi v tej dobe povedali, že mám Non-Hodgkinov lymfóm 
v 4. štádiu, vzdala by som to,“ prízvukuje. Non-Hodgki-
nov lymfóm (NHL) je najrozšírenejším druhom rakoviny 
lymfatického systému. Od 70. rokov sa jeho výskyt zvýšil 
takmer o 80 %. Má niekoľko desiatok príbuzných podty-
pov, ktoré postihujú lymfatický systém. Líšia sa mikrosko-
pickým vzhľadom a rýchlosťou rastu. Našťastie, diagnos-
tika Non-Hodgkinových lymfómov pokročila natoľko, že 
vo väčšine prípadov sa dá presne určiť druh lymfómu, jeho 
priebeh a najvhodnejšia liečba. 

bez zjavnej príčiny, trpia nechutenstvom, chudnú a v noci 
sa výrazne potia. V dôsledku málokrvnosti, čiže nedostat-
ku červených krviniek, bývajú bledí a cítia sa unavení. 
Môžu mať tiež vyrážky a trpieť svrbením kože na celom 
tele. Väčšina ľudí, u ktorých sa spozorujú uvedené systé-
mové príznaky, však lymfóm nemá. A to je zradné aj pri 
jeho diagnostike. Ďalším indikátorom sú zväčšené uzliny, 
ktoré si však môžeme na tele objaviť pomerne často. Uz-
lina môže zväčšiť svoj objem v dôsledku banálnej infek-
cie, na druhej strane môže signalizovať závažné ochore-
nie. „Keď si na tele nahmatáme uzlinu, netreba sa hneď 
vystrašiť, ale počkať niekoľko týždňov a uzlinu sledovať,“ 
radí primár A. Vranovský. „Ak však uzlina neustupuje ani 
po mesiaci alebo sa ďalej zväčšuje, tak, samozrejme, to je 
už dôvod na vyhľadanie lekára.“ 

▶NIE JE LYMFÓM AKO LYMFÓM
Lymfómy sa delia na dve hlavné skupiny: Hodgkinove 
a Non-Hodgkinove lymfómy. Najrozšírenejším druhom 
rakoviny lymfatického systému sú práve Non-Hodgki-

▶ORGANIZMUS V OSLABENÍ 
Lymfatický systém je dôležitý pre správne fungovanie 
nášho imunitného systému. Chráni ľudský organizmus 
pred chorobami, v tele odstraňuje jedovaté látky, ktoré 
vznikajú pri metabolických procesoch, alebo toxické látky, 
ktoré sa do nášho organizmu dostávajú potravou či vzdu-
chom. Tiež vstrebáva prebytočné tekutiny a dopravuje ich 
z tkanív späť do krvi. Lymfatická sústava je veľmi podob-
ná krvnému systému. Je však jemnejšia a na rozdiel od 
krvného systému nie je lymfatický systém uzavretý. Uz-
liny sú rozmiestnené po celom tele na anatomicky pres-
ne určených miestach. V celom tele ich máme okolo 600. 
Časť z nich je skrytá vo vnútri tela medzi jednotlivými 
orgánmi, iné sa nachádzajú tesne pod kožou. Marta mala 
lymfóm v hrudníku, preto jej kašeľ neprechádzal ani po 
liečbe antibiotikami. „V súčasnosti poznáme vyše 60 rôz-
nych druhov lymfómov,“ hovorí MUDr. Andrej Vranov-
ský, PhD., primár oddelenia onkohematológie I., Klinika 
onkohematológie LFUK a NOÚ, Súčasne, ako dodáva: „Pri 
prevažnej väčšine z nich nepoznáme ako a prečo k vzniku 
ochorenia dochádza. Vieme len, že toto ochorenie nespô-
sobuje životný štýl ani stravovacie návyky.“ 
Keď je ochorenie rozsiahle, na prítomnosť lymfómu rea-
guje celý organizmus. Pacienti majú často zvýšenú teplotu 

nove lymfómy. O aký podtyp presne ide, lekári určujú 
pomocou biopsie – odobratia vzorky tkaniva, ktoré od-
borne spracuje a pozoruje pod mikroskopom patológ. Sa-
motný podtyp určuje aj to, či sú napadnuté B-lymfocyty 
alebo T-lymfocyty. Ďalšie delenie je závislé od rýchlosti 
ich rastu tzv. agresivity. Táto klasifi kácia je dôležitá, na-
koľko podľa nej lekári určujú vhodnú liečbu. Napríklad 
nízko agresívny, resp. indolentný lymfóm zvyčajne rastie 
veľmi pomaly a nepotrebuje okamžitú liečbu. Hoci na te-
rapiu reaguje dobre, úplne vyliečiť sa dá len výnimočne. 
Avšak ľudia s týmto typom lymfómu žijú dlhý čas s rela-
tívne dobrou kvalitou života. 
Agresívny Non-Hodgkinov lymfóm zase rastie rýchlo 
a vyžaduje okamžitú liečbu hneď po stanovení diagnózy. 
Napriek tomu, že pacient potrebuje intenzívnu terapiu, má 
šancu na úplné vyliečenie. Medzi zriedkavé ochorenie sa 
radí Hodgkinov lymfóm, ktorý má 5 typov. Tvorí len 1 % 
zo všetkých novozistených nádorových ochorení. Naj-
častejšie sa vyskytuje u ľudí medzi 15. až 30. rokom života 
a u starších ľudí okolo šesťdesiatky. Zatiaľ nie je známe, 

téma

Keď sa stretne 10 pacientov s lymfómom, ich zdravotné 
prejavy sa budú líšiť. Chrípka, málokrvnosť, zápal 
priedušiek. Aj s týmito diagnózami si možno lymfóm 
pomýliť. Na začiatku.

POSTIHUJE PREVAŽNE 
MLADÝCH ĽUDÍ A MÁ 
RÔZNE PRÍZNAKY, 
PRETO ČASTO UNIKNE 
POZORNOSTI PACIENTA

Záh a dn ý 
ly mf óm



Prognóza na vyliečenie 
podľa štádia ochorenia
štádium prognóza na úplnú remisiu 

a dlhodobé vylieČenie

I. 90 % – 95 %

II. 90 % – 95 %

III. 85 % – 90 %

IV. 80 % – 85 %

zdroj: www.lymfom.sk
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prečo týmto typom lymfómu ochorejú ľudia práve v týchto 
vekových kategóriách. Hodgkinov lymfóm bol pomeno-
vaný podľa Thomasa Hodgkina, anglického lekára, ktorý 
ho ako prvý identifikoval v roku 1832, teda dlho predtým, 
než bola známa existencia a funkcia lymfocytov. Väčši-
na chorých s Hodgkinovým lymfómom má veľmi dobrú 
prognózu, v závislosti od štádia ochorenia sa vylieči 75 % 
až 95 % pacientov.
Liečba rakoviny lymfatického systému závisí teda od typu 
ochorenia (či ide o nádorové ochorenie orgánu, tkaniva, 
lymfatických uzlín alebo kostnej drene), ďalej od pokro-
čilosti, resp. štádia ochorenia v čase stanovenia diagnózy 
a nakoniec od celkového stavu pacienta. Lymfómy mož-
no liečiť ožarovaním – rádioterapiou, medikamentóznou 
liečbou cytostatikami – chemoterapiou, liečbou cielenými 
liekmi tzv. monoklonálnymi protilátkami, ale aj transplan-
táciou kmeňových krvotvorných buniek. 

▶DOBRÁ PROGNÓZA
Aj vo štvrtom štádiu je vysoká šanca na vyliečenie. Samo-
zrejme, záleží od typu lymfómu, ale platí, že drvivá väčšina 
z nich je dobre liečiteľných. Pred začatím samotnej terapie 
je však potrebné vykonať rôzne vyšetrenia, ako sú napr. 
komplexné vyšetrenie krvi, rôzne zobrazovacie vyšetre-
nia (röntgen hrudníka, ultrasonografické vyšetrenie a CT 
vyšetrenie, kontrastné vyšetrenie čreva a iné), vyšetrenie 
kostnej drene, EKG, vyšetrenie srdca, prípadne iné špeci-
álne vyšetrenia v závislosti od toho, o aký typ ochorenia 

ide. Na základe výsledkov určí lekár presný rozsah nádoro-
vého ochorenia, posúdi celkový zdravotný stav a rozhod-
ne sa pre správny liečebný postup. Ten býva u pacientov 
s rovnakým ochorením, ale v rôznom štádiu, často odlišný. 
Dôležitú súčasť liečby tvoria cytostatiká, ktoré sa podá-
vajú buď vo forme tabliet, kapsúl, injekcií, alebo infúzií. 
„V určitých prípadoch je potrebné podávať cytostatiká 
aj intratekálne (do miešneho vaku) – pacienti s určitým 
typom leukémie, určité skupiny pacientov so zhubným 
ochorením lymfatických uzlín alebo s postihnutím cen-
trálneho nervového systému. Cytostatiká v infúznej for-
me sa môžu podávať ako krátkodobá infúzia (do 1 hodiny), 
dlhšie trvajúca infúzia (3 – 4 hodiny, eventuálne dlhšie), 

téma

 Mali by sme spozornieť, keď si na-
hmatáme zväčšenú uzlinu?
K zväčšeniu lymfatických uzlín do-
chádza aj z mnohých iných príčin 
v ľudskom tele, pritom nejde vždy 
o lymfóm. V prevažnej väčšine ide 
o benígne, teda nezhubné, zväčša zá-
palové a vírusové ochorenia, u kto-
rých sa nezistí príčina, ani keby sa veľ-
mi intenzívne pátralo. A tie, ako prídu, 
tak aj odídu. To znamená, že netre-
ba hneď robiť poplach. Ak má človek 
týždeň zväčšenú lymfatickú uzlinu 
napríklad na krku, treba počkať. Ak 

 Čo sa deje s naším lymfatickým 
systémom, keď bunky začnú nekon-
trolovateľne bujnieť? 
Lymfatický systém je tvorený systé-
mom lymfatických uzlín, ktoré sú po-
spájané lymfatickými cievami. Počet 
lymfatických uzlín je daný, hoci za 
normálnych okolností sú však také 
malé, že sa nedajú ani nahmatať, 
respektíve pri rôznych vyšetreniach 
sa často ani nezobrazia. Pokiaľ však 
dôjde k vzniku nádorového ocho-
renia, a teda k vzniku lymfómu, pri 
ktorom dochádza k bujneniu buniek 

O rakovine lymfatického systému sa 
rozprávame s MUDr. Andrejom Vra-
novským, PhD., primárom Oddelenia 
onkohematológie I., Kliniky onkohe-
matológie LFUK a NOÚ. 

Zväčšená 
uzlina vyžaduje 
pozornosť, netreba 
však robiť poplach

však uzlina ani po mesiaci neustupuje 
a zväčšuje sa ďalej, tak, samozrejme, 
to už je dôvod na vyhľadanie lekára. 
Sú však isté oblasti ľudského tela, kde 
by sa zväčšené lymfatické uzliny – 
hmatné nemali nachádzať, to je na-
príklad priamo nad kľúčnou kosťou. 
To je ale pomerne zriedkavá situácia.

 Existuje preventívna prehliadka, 
ktorá vylúči prítomnosť lymfómu?
Na lymfómy nikde na svete neexis-
tuje žiaden skríningový program. To 
znamená, že pacient, ktorému sa vy-

lymfatického systému, počet týchto 
buniek začne nekontrolovateľne rásť. 
Toto ochorenie sa najčastejšie prejaví 
zväčšením lymfatických uzlín, pre-
tože lymfocyty sa nachádzajú práve 
v lymfatických uzlinách, kde plnia 
svoju úlohu v rámci imunitného sys-
tému. Lymfatické uzliny sa tak sta-
nú buď dostupné na hmat, alebo pa-
cient pociťuje napríklad nejaký tlak 
v niektorej oblasti následkom zväč-
šenej lymfatickej uzliny. Začne tre-
bárs kašľať, pretože zväčšené uzliny 
v hrudníku tlačia na dýchacie cesty. 

skytne lymfóm, by nemal mať výčit-
ky, že zanedbal nejaké preventívne 
vyšetrenie. V súčasnosti ani nie je 
žiadna tendencia zaviesť ho, pretože 
problematika lymfómu je taká kom-
plikovaná, že je takmer nemožné de-
fi novať, čo by mal skríning sledovať. 
Lymfóm má mnohoraké podoby, tak 
napríklad viac ako polovica agresív-
nych lymfómov sa nachádza mimo 
lymfatických uzlín – lymfóm žalúdka, 
lymfóm kože, lymfóm v pečeni, lym-
fóm centrálneho nervového systému. 
Lymfóm môže byť prakticky v kaž-



Aby svet vedel

Lymfóm sa považuje za jeden z najrýchlejšie rastúcich dru-
hov rakoviny. V roku 2004 medzinárodná nezisková orga-
nizácia Lymphoma Coalition vyhlásila 15. september za 
Svetový deň lymfómu s cieľom upriamiť pozornosť na toto 
ochorenie. Prejavená spolupatričnosť verejnosti má záro-
veň podporiť pacientov v ich boji s týmto závažným ocho-
rením. Na Slovensku sa na pomoc pacientom s lymfómom 
zameriava občianske združenie Lymfoma Slovensko (www.
lymfom.sk), ktoré vzniklo v auguste 2006. Pacientom s lym-
fómom a ich blízkym pomáha viac porozumieť tejto cho-
robe a lepšie s ňou bojovať.

Lymfóm v číslach 

• JE NAJČASTEJŠÍM HEMATOONKOLOGICKÝCH 
OCHORENÍM 

• JE TRETÍM NAJČASTEJŠÍM DETSKÝM 
ONKOLOGICKÝM OCHORENÍM

• LYMFÓM POSTIHUJE CELOSVETOVO VIAC 
AKO MILIÓN PACIENTOV

• ČASTO NAPÁDA MLADÝCH ĽUDÍ VO VEKU 
15 AŽ 30 ROKOV

• ODHADUJE SA, ŽE NA CELOM SVETE JE KAŽDÝ ROK 
DIAGNOSTIKOVANÝCH PRIBLIŽNE 350 000 NOVÝCH 
PRÍPADOV LYMFÓMU

• NA SLOVENSKU OCHOREJÚ NA RAKOVINU 
LYMFATICKÉHO SYSTÉMU STOVKY PACIENTOV ROČNE. 

v

ČASOPIS ZDRUŽENIA PRIATEĽOV NOÚ 2524

téma

niekedy je potrebná 24 hodín trvajúca infúzia. Pri nie-
ktorých ochoreniach sa podávajú cytostatiká aj vo forme 
kontinuálnej infúzie, čiže v trvaní niekoľkých dní“ uvádza 
primár A. Vranovský. Cytostatická liečba je založená na 
opakujúcich sa cykloch a trvá zvyčajne niekoľko mesia-
cov. Jednotlivé cykly sa striedajú každých 21 alebo 28 dní. 
Chemoterapia môže byť podávaná ambulantnou formou 
alebo na lôžku počas hospitalizácie. 
Počas liečby i po nej je potrebný celý rad vyšetrení a človek 
s diagnostikovaným lymfómom by mal s nimi rátať. „Po 

kompletnej sérii chemoterapie a po transplantácii kostnej 
drene ma takmer po ročnej intenzívnej nemocničnej aj 
ambulantnej liečbe poslali domov vyliečeného,“ spomína 
na obdobie terapie pán Karol, dnes vášnivý cyklista. Áno, 
k cyklistike sa dostal až počas liečby, lebo mu uľahčova-
la chôdzu. Dnes preteká, bicykel berie ako „prírodný liek“ 
a má sen. Zúčastnil sa dokonca amatérskeho cyklistického 
preteku Tour de France, ktorý je súčasťou týchto profesi-
onálnych pretekov. Lymfóm ho naučil bojovať, šliapať do 
kopca, prekonávať krízy a rozložiť si sily na dlhé trate. ● 

dom tkanive. Môže vzniknúť v kaž-
dom orgáne ľudského tela. Neexistu-
jú jenoznačné vyšetrovacie metodiky, 
ktoré by boli efektívne, účinné a záro-
veň aj fi nančne prijateľné pri takom 
širokom rozsahu možných výskytov 
lymfómu.

 Sú naši všeobecní lekári citliví, čo 
sa týka problematiky lymfómu?
Myslím si, že vedomie zdravotníckej 
odbornej obce o lymfóme sa zlepšu-
je. Druhá vec je, že niekedy dlho trvá, 
kým pacient absolvuje CT, následne 

absolvuje výber lymfatickej uzliny, 
potom sa čaká od patológa na defi ni-
tívny histologický nález. Môžu prejsť 
aj tri mesiace a pacientovi, pokiaľ má 
agresívnejší typ lymfómu, sa môže 
zhoršiť prognóza. Tu vidím rezervy, 
aby vyšetrenia prebiehali rýchlejšie 
a pacient sa k nám dostal skôr. Preto 
ja i ďalší moji kolegovia sme boli už 
viackrát prednášať všeobecným leká-
rom aj internistom v rámci napríklad 
diferenciálnej diagnostiky vyšetrova-
nia zväčšených lymfatických uzlín, 
čiže týmto smerom sa uberá edukácia 

alebo pomoc voči kolegom ohľadne 
problematiky lymfómu. 

 Odhad novodiagnostikovaných 
prípadov na Slovensku sa ročne ráta 
na stovky. Koľko pacientov sa lieči 
v NOÚ? 
Ročne vyšetríme v našom zariade-
ní 250 – 300 novodiagnostikovaných 
prípadov lymfómov. U časti pacientov 
odporúčame liečbu, ktorá je násled-
ne podávaná v iných zariadeniach na 
Slovensku, ale prevažná väčšina, od-
hadom 80 %, sa ostáva liečiť u nás. ●

MUDr. Andrej 
Vranovský, PhD. 
primár oddelenia 
onkohematológie i. 
klinika onkohematológie 
lfuk a noú

a liečbu pacientov s lymfoproliferatív-
nymi ochoreniami, ako aj transplantá-
ciám krvotvorných buniek. Je autorom 
a spoluautorom publikácií v odbornej 
literatúre, riešiteľom viacerých medzi-
národných klinických štúdií. Ako od-
borný asistent Lekárskej fakulty Uni-
verzity Komenského v Bratislave sa 
venuje pregraduálnej ako aj postgra-
duálnej výuke.

V Národnom onkologickom ústave 
pracuje od roku 1991, má špecializáciu 
vo vnútornom lekárstve, klinickej on-
kológii a zdravotníckom manažmente. 
Zameriava sa najmä na  diagnostiku 
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ZACEĽUJÚ RANY
Krvné doštičky vznikajú v kostnej 
dreni a zabezpečujú zrážanie krvi 
tak, že pri poranení cievy premieňajú 
krv na tuhú zrazeninu, ktorá zabráni 
vykrvácaniu. Pri onkologickej lieč-
be sa počet krvných doštičiek môže 
znížiť následkom ochorenia alebo sa-
motnej liečby, ktorá ich tvorbu potlá-
ča. To spôsobuje častejšie krvácanie 
napríklad z nosa a ďasien, môžu sa 
tvoriť aj krvné podliatiny, ale nastať 
môžu aj život ohrozujúce krvácania 
do dôležitých orgánov, ako naprí-

Takto bude mať svoj zdravotný stav 
pod kontrolou a zároveň bude mať 
za sebou aj dôležitú preventívnu 
prehliadku. Ideálny darca má hmot-
nosť nad 60 až 70 kilogramov, lebo 
má väčší objem krvi ako útly človek. 
Je dobre vedieť, že prvodarca by mal 
mať do 40 rokov. Pokiaľ darca ocho-
rie, na odber krvi by mal prísť najskôr 
po dvoch týždňoch a pokiaľ berie lie-
ky, mal by byť týždeň pred odberom 
bez nich. U žien je ešte jedno obme-
dzenie. Darkyňa by mala prísť po 
menštruácii, nikdy nie počas nej.

DO DVOCH HODÍN 
STE DOMA
Samotný odber trvá jednu hodinu. 
Darca príde po ľahkých raňajkách. 
Najskôr mu personál odmeria krvný 
tlak, teplotu a potom ide na kontrol-
ný odber a samotnú kontrolu, ktorú 
zväčša vykonáva primár na oddelení 
laboratórnej hematológie a transfú-
ziológie MUDr. Ján Gyárfáš. 
Vedeli ste, že do NOÚ chodia pra-
videlne darovať doštičky celé rodi-
ny a množstvo zdravotníkov, ktorým 
záleží na osude pacientov? V 1 litri 
krvi sa môže nachádzať až 400 mili-
árd krvných doštičiek. Ak by len 4 % 
ľudí schopných darovať krv ju aj da-
rovali, Slovensko by bolo sebestačné. 
Momentálne evidujeme približne 100 
pravidelných darcov a, samozrejme, 
uvítali by sme ich viac. Staňte sa na-
šimi novými darcami. Po každom od-
bere dostane darca pestrý potravino-
vý balíček a poukážku na náhradu 
stravy. Nehovoriac o dobrom pocite, 
ktorý si odtiaľ odnesie. Každý takýto 
odber sa ráta za dva, čiže plakety za 
darcovstvo nazbierate skôr. ●

majú závažné ochorenie srdca, pľúc, 
pečene, obličiek, cukrovku alebo iné 
podobné ochorenia. Keďže krvné 
doštičky sa po odbere veľmi rýchlo 
obnovujú (už do 72 hodín). Darovať 
ich možno každý mesiac, no v krízo-
vej situácii aj raz za dva týždne. Do-
konca u príbuzných, ktorých krv ne-
sie spoločné znaky, je v extrémnych 
prípadoch povolené darovať doštičky 
aj každé tri dni. 
Pred prvým darovaním je darco-
vi odobratá krv nalačno, urobí sa 
mu röntgen pľúc a vyšetrenie EKG. 

klad do mozgu. Preto sa onkologic-
kým pacientom nevyhnutne podá-
va transfúzia trombocytov raz denne 
počas 7 – 14 dní na začiatku liečby 
alebo aj opakovane v jej ďalšom prie-
behu. V NOÚ sa denne spotrebuje 
10 až 12 koncentrátov. Uznajte, že ide 
o vysoké čísla.. 

DARCA ZÍSKA 
„PREVENTÍVKU“
Darovať trombocyty môžu zdraví 
jedinci vo veku 18 – 50 rokov, kto-
rí neprekonali infekčnú žltačku, ne-

téma

Krvné doštičky (trombocyty) sú základným stavebným ka-
meňom pri zrážaní krvi. Ich nedostatok spôsobuje častejšie 
krvácanie, čo môže byť nebezpečné najmä u onkologických 
pacientov. Nemocnice musia mať pravidelne dopĺňané zá-
soby, keďže skladovateľnosť trombocytov je len 5 až maxi-
málne 7 dní. Proces darovania nie je pre darcov ničím odliš-
ný od klasického darovania krvi. Prináša však veľký benefi t 
v podobe preventívneho vyšetrenia bez čakania.

DAROVANIE KRVNÝCH 
DOŠTIČIEK JE PRÍNOSOM 
NIELEN PRE PACIENTOV

1. KEDY A KDE? 

V pracovných dňoch 
od 7:30 h do 12:00 h 
na 1. poschodí, Oddelenie 
laboratórnej hematológie 
a transfúziológie NOÚ 
na Klenovej 1 v Bratislave, 
samostatný vchod.

3. VÝSLEDOK 

Koncentrát krvných 
doštičiek. V NOÚ sa ich 
denne spotrebuje 10 až 12.

2. ODBER 

Odber na krvinkovom 
separátore trvá 1 hodinu. 
Pre väčší komfort darcu 
stláčate v ruke balónik. 
Doštičky sa vám začnú 
obnovovať ihneď, do 72 hodín 
ich máte naspäť. Darovať 
doštičky môžete až 12-krát 
ročne. V prípade potreby 
darovania doštičiek budete 
pravidelne kontaktovaní. 
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Richard Sýkora (27 rokov) 

Pravidelný darca krvi. Prednedáv-
nom sa dozvedel od kamarátov, že sa 
dajú darovať krvné doštičky na NOÚ. 
Prvýkrát tu bol pred mesiacom a pol, 
dnes sa vrátil opäť. S odberom ne-
mal problém. Cítil sa dobre a po ho-
dine vykročil späť do svojho života. Je 
vedec, venuje sa polymérnej chémii 
a okrem toho pracuje aj ako vysoko-
školský učiteľ.

Simona Macháčová (21 rokov) 

Pracuje ako sestra na oddelení chi-
rurgickej onkológie. Túto prácu si vy-
brala už počas školskej praxe. Sama 
vie, aké dôležité sú krvné doštičky 
pre pacientov podstupujúcich liečbu. 
Nechce len čakať, ale aktívne sa zapo-
jiť a prispieť k ich skvalitneniu života. 
Ako sama hovorí, na oddelení je viac 

sestier – darkýň. Krvné doštičky da-
ruje každé dva mesiace v čase voľna, 
keď má po službe.  

Zlatica Šusteková (41 rokov) 

Krvné doštičky chodí darovať vždy 
vo dvojici, no dnes manžel Július ne-
dostal voľno v práci. Vstávala o 5:00 
hod., aby sa z Radzoviec neďaleko Lu-
čenca dostala vlakom do Bratislavy čo 
najskôr. Krv prvýkrát darovala v roku 
2005, keď jej zomrel brat na sklerózu 
multiplex. A prečo krv nedaruje v Lu-
čenci? Kvôli personálu, ktorý je na 
NOÚ – milý, priateľský a starostlivý. 
Obidvaja manželia majú bronzovú, 
striebornú aj zlatú Jánskeho plaketu. 
Už dva roky chodia do NOÚ darovať 
krvné doštičky, a to každý mesiac. 
Pochvaľujú si, že svoj zdravotný stav 
majú pod kontrolou.

Roman Hurbanič (36 rokov)

Na NOÚ pracuje od roku 1998 ako 
elektrikár. Darcom krvi boli už jeho 
nebohí otec a strýc. Je darcom krvi 
od svojich 18 rokov. V NOÚ chodí na 
odber krvných doštičiek 12-krát roč-
ne už 10 rokov. Niekedy aj častejšie, 
keď mu zavolajú, že pacienti potre-
bujú jeho krvnú skupinu 0 Rh+. Všet-
kým, čo sa boja ihiel, odkazuje, že je 
to v poriadku. Ani on ich nemal rád. 
Roky pokroku však zmenili hrubé ihly 
na tenké, na ktoré sa dá rýchlo zvyk-
núť. Osud pacientov mu nie je ľaho-
stajný. Má dobrý pocit, že im môže 
pomôcť. Sám má štyri dcéry. Do Bra-
tislavy dochádza zo Záhoria a oceňuje 
prístup personálu a rodinné zázemie, 
ktoré dokázali na odberovom praco-
visku vytvoriť. 

ZOZNÁMTE SA 
S DARCAMI 
KRVNÝCH 
DOŠTIČIEK

PRINCÍP RÁDIOTERAPIE
Rádioterapia je lokálna liečba nádoru, 
ktorá využíva pôsobenie ionizujúce-
ho žiarenia (vysokoenergetických lú-
čov) a jej cieľom je usmrtenie nádoro-
vých buniek. 

Princípom tejto liečby je ožarova-
nie nádoru pomocou rádioaktívneho 
žiarenia, ktoré pôsobí cielene najmä 
v oblasti, kde je nádor a čo najmenej 
v okolitých zdravých tkanivách.

Rádioterapia využíva dva základné 
druhy žiarenia. Vonkajšie ožarovanie 
externým lúčom, to znamená, že zdroj 
žiarenia je umiestnený mimo tela pa-
cienta. Stroj sa zvonku zameria na 
presne určené miesto v tele a vyšle 
dávku žiarenia. Vnútorné ožarova-
nie (brachyterapia), keď sa zdroj žia-
renia zavádza priamo do tela pacienta 
(do nádoru alebo do jeho bezprostred-
nej blízkosti). 

PRIEBEH LIEČBY
Približne 60 % onkologických pacien-
tov sa v priebehu svojho ochorenia 
lieči ožarovaním. Rádioterapia sa vy-
užíva najmä vtedy, keď nádor nebolo 
možné celkom odstrániť alebo existu-
je podozrenie, že v operovanej oblasti 
mohli zostať nádorové bunky. Jej úlo-
hou je znížiť riziko vytvorenia opako-

Rádioterapia 
alebo liečba 
ožarovaním

vaného nádoru. Liečbu možno absol-
vovať počas nemocničnej liečby, ale 
aj ambulantne. Výhodou rádioterapie 
je, že v niektorých prípadoch umož-
ní postihnutý orgán zachovať a nádor 
zlikvidovať.

Intenzitu a frekvenciu ožarovania ur-
čuje radiačný onkológ na základe nie-
koľkých faktorov (štádium a typ ná-
doru, veľkosť, citlivosť, umiestnenie, 
vek pacienta a jeho zdravotný stav). 
Jedna dávka ožarovania trvá len nie-
koľko desiatok sekúnd až minút. Po-
čas liečby pacient nič necíti. Pacient 
je obvykle ožarovaný 5-krát týžden-
ne po dobu niekoľkých týždňov (1 – 6 
týždňov). Počas liečenia rádioterapiou 
pacient nemusí mať obavy z kontak-
tu s deťmi alebo tehotnými ženami.

NEŽIADUCE ÚČINKY
Samotné žiarenie nie je viditeľné, ani 
ho človek necíti. Dávky sú nasmero-
vané na presné miesto a môžu pôso-
biť iba po presne stanovenú dobu, čím 
sa znižuje riziko poškodenia zdravé-
ho okolitého tkaniva. Radiačná liečba 
ovplyvňuje síce aj zdravé bunky v na-
šom tele, no tie na rozdiel od nádoro-
vých majú schopnosť regenerácie. 

Aj pri presne adresnej liečbe žiare-
ním na konkrétny nádor a starostli-

vému plánovaniu samotnej liečby sa 
môžu vyskytnúť nežiaduce sprievod-
né reakcie. Pacienti môžu pociťovať 
malátnosť, ľahkú únavu, nespavosť, 
nechutenstvo, nevoľnosť. Tieto celko-
vé reakcie po ožiarení sú však dočas-
né, po skončení ožarovania väčšinou 
odznejú do niekoľkých týždňov bez 
následkov. Okrem týchto nežiadu-
cich reakcií sa môžu vyskytnúť miest-
ne nežiaduce účinky, ktoré sa vysky-
tujú v mieste dopadu žiarenia. Vznik 
a intenzita týchto príznakov závisí od 
umiestnenia nádoru, od spôsobu oža-
rovania i od telesného a psychického 
stavu pacienta.

Rádioterapia najčastejšie využí-
va elektromagnetické (röntgenové), 
gama lúče a elektrónové žiarenie. 
Liečba žiarením iných druhov, ako 
sú napr. neutróny, protóny sa zatiaľ 
uskutočňuje iba na vybraných praco-
viskách, nakoľko ide o veľmi náklad-
nú liečebnú metódu, ktorej účinnosť 
je ešte stále predmetom klinického 
výskumu. ●

V predošlom čísle sme predstavili ako 
jednu z možností onkologickej liečby 
chemoterapiu. V tomto vydaní priblížime 
ďalší liečebný postup – rádioterapiu.

Bez ich pomoci by sa mno-
hé operácie nemohli usku-
točniť. Vlastnia tekutinu, 
ktorú neváhajú darovať,
kedykoľvek je to potrebné. 
Dokonca aj pricestovať 
zo vzdialenejších miest. 
Prečo tak robia?
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10. január 2014. Petra Badáčová s po-
tvrdenou diagnózou Hodgkinov lym-
fóm sedí v ambulancii doc. MUDr. 
Ľuboša Drgoňu, CSc., v Národnom 
onkologickom ústave v Bratislave, 
aby si po PET/CT vyšetrení vypoču-
la, ako na tom je. „Lymfóm napadol 
aj orgány mimo lymfatického systé-
mu, ide o štvrté štádium.“ Petrine oči 
zalievajú slzy: „Čo ďalej?“ Doktor vy-

i sestra Lucia. Rodina, ktorá vždy drží 
spolu a spolu robí aj dôležité rozhod-
nutia, sa rozhoduje Petrin život za-
chrániť. Za každú cenu. 

Poldruha roka predtým. V lete 2012 
Petra pociťuje silnú bolesť na hrudi. 
„Nevadí, rozdýcham.“ Keď sa bolesť 
po niekoľkých týždňoch hlási už kaž-
dý deň, navštevuje obvodnú lekárku. 
Absolvuje odbery krvi na testy. Vý-
sledky sú katastrofálne. 
Koncom roka sa začínajú u Petry vy-
skytovať teploty a bolesť krížov. Ne-
môže poriadne spať, každú noc sa 
budí od bolesti. Jej priateľ trpí spo-
lu s ňou a pomáha jej. Zarába lieky, 
objíma ju, utešuje, fúka „rany“. Pet-
ra: „Uvedomujem si, že som milovaná 
človekom, ktorý mi dáva šťastie. Hoci 
on sám ho mohol ísť hľadať inde, vy-
držal a bojuje so mnou ako lev.“
Medzičasom sa Petre objavuje uzlina 
pri kľúčnej kosti. Podľa obvodnej le-
kárky ide o tukovú uzlinu. Neexistuje 
dôvod, aby jej Petra neverila. Uzliny 
však pribúdajú. Petra si žiada hema-
tologické vyšetrenie. Hematologička 
konštatuje, že uzliny sú malé a z jej 
pohľadu liečba nie je nutná. Petra verí 
a dôveruje. 
Nakoľko Petrine výsledky krvi sú 
horšie, obvodná lekárka navrhuje 

svetľuje možnosti. Buď ambulantná 
liečba alebo okamžitá hospitalizácia 
a agresívna liečba, no s lepšou prog-
nózou. „Zachvátil ma strach. Bála som 
sa. Nemocnice. Bolesti. Času, ktorý 
mi ostáva.“ Čas... Od lekára dostáva 
tridsať minút na rozmyslenie. „Ne-
bola som schopná ničoho. Mozog sa 
mi vypol. Ale, že úplne.“ Petru na vy-
šetrení v NOÚ sprevádza mama, otec 

výber mandlí. Petre vyberajú man-
dle v apríli 2013. Ďalej sa už len čaká. 
Čakanie trvá celý polrok a uzliny sú 
väčšie. Situácia si vyžaduje ďalšie vy-
šetrenia.

Petra pokračuje: „Mám najlepšiu šéf-
ku na svete. Často za mňa zaskako-
vala, menila pracovné smeny, len 
aby som mohla navštevovať lekárov. 
Mnohých mi pomáhala aj vybavovať.“
Na jej odporúčanie Petra navštevu-
je v Nitre internistu MUDr. Plamena 
Staneva Kabaivanova. Robí je kom-
plexné vyšetrenie. „Ešte som to v tej 
chvíli netušila, ale tento odborník 
vlastne rozbehol záchranu o môj ži-
vot. Spravil testy, ktoré asi nemusel 
– na onkomarkery. Asi niečo tušil... “, 
hovorí Petra.

Niet matky, ktorá by dokázala sedieť 
so založenými rukami, keď jej dieťa 
trpí a nevie, na čo. Oslovuje hema-
toonkológa docenta Drgoňu a doha-
duje sa s ním na októbrovom termíne 
konzultácie v NOÚ v Bratislave. Po 
tomto stretnutí podstupuje Petra vý-
ber uzliny v Nových Zámkoch a ná-
sledne sa v decembri 2013 od dokto-
ra Františka Kurinca dozvedá svoju 
diagnózu: „Máte šťastie v nešťastí...“. 
„Je to Hodgkin?“ pýta sa Petra ne-
smelo. Doktor potvrdzuje: „Áno. Dá 
sa však liečiť.“

V čase, keď ľudia zvyčajne zháňajú 
vianočné darčeky pre svojich blíz-
kych, Petrina rodina sedí v ordinácii 
docenta Drgoňu v NOÚ. „Bože, z toho 
doktora ide taký pokoj.“ pomyslí si 
Petra. Docent navrhuje ďalšie vyšet-
renie PET/CT. Pracovníci ústavu za-
riaďujú termín, ktorý vychádza na 
9. január. Dovtedy musí Petra mno-
ho vydržať. Bolesť. Teploty. Prácu, kde 
nevládze už vôbec nič. Po absolvovaní 

PET/CT vyšetrenia prichádza Petra 
hneď na druhý deň do NOÚ. Je 10. ja-
nuára 2014. 

Vďaka pozitívnemu mysleniu Petra 
prechádza liečbou celkom v poho-
de. Tri dni v nemocnici, pobyt doma 
a o tri týždne znova. Pol rok ubieha 
a ďalšie PET/CT vyšetrenie odhaľu-
je, že uzliny úplne nezmizli. Nasle-
duje transplantácia krvotvorných bu-
niek. V septembri 2014 Petra dostáva 
správu z ďalšieho vyšetrenia PET/CT 
– je čisté!
Zmorená psychika Petru mätie. Za-
spáva i vstáva s pocitom, že je opäť 
chorá. Mama ju upokojuje: „To ti len 
na pleci sedí malý čertík a robí ti zle.“ 
Čertíkova zloba sa v apríli mení na bo-
lesť kostí. Vyšetrenia ukazujú na ná-
vrat Hodgkina. 
Petra podstupuje ďalšiu liečbu. Hoci 
na ňu reaguje dobre, je nutná druhá 
transplantácia kmeňových buniek, 
tentokrát od darcu, najlepšie z rodiny. 

Transplantáciu od sestry Petra pod-
stupuje v januári tohto roku. Teraz sa 
dáva dokopy. Psychika ju poslúcha, 

opäť je pozitívna. Výsledky vyzera-
jú dobre, posledné PET/CT vyšetre-
nie je čisté. 
Dnes sa dvadsaťosemročná Petra 
smeje z každého krásneho okamihu. 
Užíva si, že dýcha. Teší sa, že svieti 
slnko, lietajú vtáky... Raduje sa z ne-
terky, ako rastie. Uvedomuje si, že má 
najlepšiu rodinu a priateľa na svete. 
Maroško ju miluje takú, aká je – na-
priek tomu, že má jeho Petra krátke 
vlasy a desať kíl navyše. „No a? To sú 
iba také banality. Hodnoty sú inde.“ ●

NAMIESTO ZÁVERU:

Zo srdca ďakujem mojim najlepším le-
károm, ktorí mi pomohli a dávajú ma 
do poriadku. Bez nich by som už ne-
bola. Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., 
MUDr. Miriam Ladická, celý tím na od-
delení C v NOÚ, rovnako tak MUDr. 
Plamen Stanev Kabaivanov a MUDr. 
František Kurinec – to sú anjeli, ktorí 
si zaslúžia náš obdiv. Ďakujem vám.

Petra

príbeh

Petrin boj s lymfómom je dojemným príbe-
hom, ktorého dimenziu defi nuje rodinná sú-
držnosť, priateľova láska i pochopenie šéfk y.

Ho dn ot y 
sú ind e

DESAŤ KÍL NAVYŠE, 
KRÁTKE VLASY. NO A?

Neskladajte nikdy zbrane, lebo to, čo 
človek má okolo seba, je to najkrajšie, 
čo môže byť. Rodina, priatelia, láska.
Keď sa aj niekedy vyskytne niečo, čo 
vás položí na kolená, naberte silu zno-
vu vstať. Verte, že vždy sa nájde nie-
kto, kto vás veľmi potrebuje!
Človek nikdy nevie, aký je silný, až po-
kiaľ to nie je jeho jedinou možnosťou.

Petra Badáčová
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Šaláty od výmyslu 
sveta
Pestré zeleninové šaláty sú ideálne 
nielen na horúce dni. Zasýtia, ale zá-
roveň nezaťažia príliš žalúdok. Neza-
budnite na to, že v teplých dňoch nie 
sú vhodné majonézové alebo mliečne 
zálievky. Uprednostnite radšej zdra-
vé oleje, ocot a bylinky. Zo zeleni-
ny sa najviac hodí listová zelenina, 
ktorá obsahuje vitamín B9 chrániaci 
pred rakovinou, ako aj typicky letné 
paradajky, ktoré vďaka antioxidan-
tu lykopénu pomáhajú predchádzať 
poškodzovaniu buniek.

Pol kila kuracích pŕs potrite olivovým 
olejom, posypte grilovacím korením, 
nakrájajte na kúsky a ugrilujte na 
panvici domäkka. Natrhajte ľadový 
šalát a zmiešajte ho s nakrájanou 
paprikou, paradajkou a cibuľkou. 
K zelenine môžete pridať aj konzer-
vu kukurice alebo fazuľky. Príprava 
zálievky je veľmi jednoduchá. V mis-
ke zmiešajte 3 lyžice octu, 3 lyžice 
horčice (ideálne kremžskej), pol 
lyžice olivového oleja, 2 lyžice medu 
a dochuťte pretlačeným cesnakom 
a drveným tymiánom. Šalát zalejte, 
môžete ho ozdobiť aj petržlenovou 
vňaťou. Pre lepšie zasýtenie sa dá 
šalát doplniť aj celozrnnými cestovi-
nami typu fusilli (špirálky) či farfalle 
(motýliky).

štýlo vý  ko ší k
de ka  s ne pre  mo ka vo u 
sp od no u vr st vo u
pa pi er ov ý ri ad 
pl as to vé  dózi čky 
ne ro zb it né  po há re 
džbá n s ch la di ac ou  
vl ožko u al eb o te rm os ka 
vl hk é ob rúsk y 
pa pi er ov é uti  er ky 
pl as to vé  vr ec ko  na  od pa dk y

✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Čo nesmie chýbať 
na piknik v prírode

Sladká bodka 
na záver
Jednoduché sladkosti vyčaria úsmev 
na tvári. 

Už jedna lyžička maku má na zdravie 
blahodarné účinky vďaka množstvu 
minerálov. Mak obsahuje viac vápni-
ka ako mlieko, preto by bola škoda 
nevyužiť ho v jednoduchom recepte 
na zdravé muffi  ny. Najprv si uvarte 
makovú plnku – do ½ hrnčeka osla-
deného mlieka nasypte hrnček mle-
tého maku, nechajte prejsť varom. 
Ak by bola plnka riedka, zahustite ju 
strúhankou. Odložte bokom a pri-
pravte si cesto – zmiešajte 1 hrnček 
celozrnnej múky s 2 KL prášku do 
pečiva, pridajte ½ hrnčeka mlieka, ½  
hrnčeka trstinového cukru, ½ hrnče-
ka oleja a štipku soli. Malé muffi  nové 
košíčky naplňte do polovice cestom, 
na ktoré dajte za lyžicu plnky a opäť 
prikryte cestom. Pečte v rúre pri 
teplote 180°C asi 30 minút. 

Svieži pitný režim
Limonády s bylinkami dodajú potreb-
né tekutiny i energiu. 

Do 3,5 litrového džbána dajte na 
kocky nakrájaný ananás, 15 lístkov 
bazalky, pridajte 2 ČL trstinového 
cukru, 2 PL citrónovej šťavy, dolejte 
vodou a zamiešajte. Dajte chladiť až 
do odchodu na piknik. Ananás prí-
jemne osvieži a zároveň chráni pred 
rakovinou úst a hltana. Jeho enzýmy 
podporujú hojenie rán.

Zrolované dobroty
Tortilly, wrapy a burrito z mexickej 
kuchyne sadnú presne do ruky. 

Wrapy a tortilly dostať ako hotové 
polotovary, ale kto si trúfa, môže 
si urobiť aj vlastné z celozrnnej 
či špaldovej múky. Samotný wrap 
potrite bazalkovým pestom (olivový 
olej, drvené pistácie, cesnak, bazalka, 
parmezán, soľ) a naplňte špenáto-
vou zmesou. Na pár kvapkách oleja 
si na cesnaku orestujte nasekané 
špenátové listy, pridajte konzervu 
lúpaných paradajok a niekoľko minút 
poduste. Okoreňte čiernym korením, 
posoľte. Potom posypte syrom feta 
a počkajte, kým sa roztopí. Tou-
to zmesou naplňte wrap, zrolujte 
a prekrojte na polovicu, aby sa lepšie 
držal v ruke.

Pik ni ko vý  ko ší k 
do  pr íro dy 

chutneazdravo

Leto síce pomaly končí, ale aj počas nasledujúcich týždňov sa 
k nám môže kedykoľvek vrátiť jeho „jesenný variant“, babie 
leto. To býva často dokonca ešte príjemnejšie, preto nezaškodí 
sa naň vopred pripraviť a spolu s blízkymi, s piknikovým koší-
kom v ruke sa vybrať na čerstvý vzduch, vychutnať si prítom-
nosť rodiny, priateľov a zároveň si dopriať rôzne dobrôtky, kto-
ré nám vonku chutia oveľa viac. Čo by mal taký piknikový košík 
obsahovať a ako ho nenáročne, ale zato hodnotne naplniť?

Špenátový wrap 
so syrom feta

Makové muffi  nyAnanásová 
limonáda 
s bazalkou

Kurací šalát 
s medovo-
-horčicovou 
zálievkou

pop d
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Plá va ním  
ku  zd r av iu  

Onkologickí pacienti sa pri 
svojich diagnózach často 
boria s únavou. Aj keď to 
možno neznie logicky, bo-
jovať proti nej sa dá prime-
raným cvičením. Takým je 
napríklad plávanie, ktoré je 
vhodným liekom na mnohé 
zdravotné problémy. 

AKO NÁM VODA 
POMÁHA
Pre svoje fyzikálne vlastnosti je voda 
ideálnym spojencom. Už pred viac 
ako 2 000 rokmi starogrécky mate-
matik Archimedes objavil, že aký-
koľvek predmet váži menej vo vode 
ako vo vzduchu. Príčinou tohto javu 
je vztlak vody, ktorý príjemne nad-
ľahčuje a znižuje tak pôsobenie gra-
vitácie. V bazéne sme teda ľahkí ako 
pierko, telo nemusí niesť celú vlastnú 
váhu a naše kĺby netrpia.
Ďalšou vlastnosťou je tlak vody, kto-
rý pôsobí ako elastická bandáž, čo pri 
poškodení kĺbových puzdier a väzov 
dodá kĺbu istotu. Odporom sa tiež po-
silňujú jednotlivé svalové skupiny. 
Cvičením vo vode sa rozvíja statická 
a dynamická funkcia tela. Kĺby nie sú 
zaťažované, a preto nedochádza k ich 
poškodeniu následkom prudkého po-
hybu. Tlak vody tiež priaznivo pôsobí 
na lymfatický systém.
V neposlednom rade je dôležitá teplota 
vody, do ktorej vstupujeme. Optimál-
na je taká, ktorá sa čo najviac pribli-
žuje k teplote tela človeka, a teda 27 – 
30 °C. To sa týka najmä onkologických 
pacientov, u ktorých sú hypertermálne 
procedúry, t. j. procedúry v prostredí 
s teplotou nad 33 °C zakázané. 

PLÁVANIE PÔSOBÍ 
BLAHODARNE
Plávanie je jedným zo športov, pri 
ktorom rovnomerne zapájate takmer 
všetky svalové skupiny a precvičuje 
sa ním celé telo. Pôsobí aj preventívne 
– správnym dýchaním sa zlepšuje ka-
pacita pľúc, odbúrava sa stres a úna-
va. Pobyt vo vode prospieva aj imu-
nitnému systému a nezaťažuje kĺby, 
u pacientov s pohybovým postihnu-
tím práve naopak znižuje riziko pádov 
a ďalších zranení. Tento šport môže 
vykonávať takmer každý bez ohľa-
du na vek či výkonnosť. Cvičenie vo 
vode je bezbolestné a zdravotný stav 
sa zlepší bez zdanlivo väčšej námahy. 
Plávanie sa tiež považuje za efektívny 
kardiotréning. 
Nič však nestratíte ani vtedy, keď sa 
do bazéna vyberiete rekreačne, a teda 
skôr kvôli relaxu. Plávanie totiž bla-
hodarne pôsobí nielen na telo, ale i na 
dušu. Znižovaním svalového napätia 
sa znižuje zároveň aj stres. Pohyb vo 
vodnom prostredí vyvoláva kladné 
emócie, zlepšuje náladu, čím odbúra-
va psychickú záťaž, s ktorou vo zvý-
šenej miere bojujú najmä onkologickí 
pacienti. Dokáže aspoň na chvíľu ne-
nápadne a príjemne odpútať pozor-
nosť od reality a od problémov.

TECHNIKA JE 
PODSTATNÁ
Nech sa už rozhodnete pre ktorýkoľ-
vek zo základných plaveckých štýlov 
– prsia, kraul, znak, motýlik, dôležitá 
je technika. Jej súčasťou je aj správne 
dýchanie. Práve tu sa robí veľa chýb. 
Pri čítaní týchto riadkov si určite ne-
uvedomujete, ako dýchate. Nádych 
a výdych nastávajú podľa potreby. Pri 
plávaní musí byť dýchanie prispôso-
bené záberu. Dôležitým princípom je 
nezadržiavať dych, ale nadýchnuť sa 
nad vodou a vydýchnuť do nej. Ne-
platí to jedine pri znaku, pri ktorom 
nevydychujeme priamo do vody. Av-
šak aj tu musíme dbať na pravidel-
nosť. Nesprávne dýchanie vyvolá-
va poruchy jednotlivých svalových 
skupín. Ak si nie ste úplne istí svojimi 
plaveckými schopnosťami, zverte sa 
radšej do rúk profesionálov.

Skôr ako sa pre plávanie rozhodnete, 
je dôležité si uvedomiť, že inak pláva 
človek, ktorý nemá žiadne zdravot-
né problémy a inak človek, ktorý je 
limitovaný chorobou, úrazom alebo 
inými zdravotnými ťažkosťami. Indi-
kácia plávania je aj u onkologických 
pacientov špecifi cká, a preto ju treba 
vždy konzultovať s lekárom. ●

životný štýl

VODA DOKÁŽE 
ZMYŤ PSYCHICKÉ 
I FYZICKÉ ŤAŽKOSTI



Základné desatoro správnej 
komunikácie s onkologickým 
pacientom
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Psy ch ik a
chorobe

Onkologickí pacienti sa v priebe-
hu ochorenia prirodzene stretávajú 
s pocitmi ako neistota, strach, osa-
melosť, úzkosť a sú často zaplavení 
množstvom irelevantných informá-
cií. Vo väčšine prípadov sa totiž sna-
žia svoje okolie chrániť a nezaťažovať 
príbuzných problémami, preto aj ja 
veľa ráz počúvam vety ako im nechcú 
byť na príťaž, pretože všetci majú dosť 
svojich starostí. Naši pacienti vedia, 
že ich ochorenie zmení systém rodin-
ného fungovania, že sa trápia aj ich 
najbližší a aj z tohto dôvodu o svojich 
bolestiach a pocitoch radšej nehovo-
ria a prítomnosť blízkych niekedy len 
pretrpia. 

Dôsledkom toho sú okrem iného aj 
následné pocity osamelosti a bezmoc-

nosti. Pacienti majú pocit, že choro-
be čelia sami. Stáva sa, že rodina ich 
v dobrej viere vedie k tomu, aby ne-
hovorili o smútku a strachu v domne-
ní, že im bude ešte ťažšie a prehĺbi to 
ich smútok. Nie raz sa mi rodinní prí-
slušníci priznali, že nevedia, o čom sa 
majú rozprávať s chorým príbuzným. 
To ich následne vedie k tomu, že sa 
dookola pýtajú, ako sa má, či mal tep-
lotu, bolesti, čo jedol, ktorá sestrič-
ka mala službu a pod. Tieto témy to-
tiž predstavujú tzv. bezpečnú zónu, 
ktorou z ich pohľadu nemôžu nič po-
kaziť. Čo je však len mýtus, pretože 
práve tu vznikne začarovaný kruh, 
v ktorom dochádza k tomu, že rodi-
na, v snahe byť nápomocná, ponú-
ka pacientovi pomoc, ktorá ho „za-
valí a pohltí“. 

„motivačné“ vety typu: musíš bojovať, 
musíš myslieť pozitívne (ani zdravý 
človek nedokáže myslieť 24 hod. den-
ne pozitívne), musíš veľa jesť a piť 
cviklovú šťavu, atď. Naši pacienti sa 
zhodujú, že im tieto vety nepomáha-
jú, ale rozčuľujú, znervózňujú ich. Ak 
pacient prejaví nervozitu či smútok, 
neberte to hneď ako signál k odcho-
du. Naopak, skúste prijať aj negatívne 
emócie, hoci je to náročné. Veď kto 
z vás by bol po celom dni v nemocnici 
usmievavý? Skúste si občas predstaviť, 
že ste na mieste chorého. Ak o svojej 
nálade a problémoch pacient napriek 
tomu nechce hovoriť, rešpektujte to. 

4. O bolesti a telesné procesy cho-
rého máte obvykle živý záujem, avšak 
jeho strachom sa vyhýbate. Chorý má 

strach a vy mu poviete, že si to ne-
smie tak pripúšťať a vešať hlavu, príp. 
je smutný a vy mu poviete, že všetko 
bude dobré, len treba byť pozitívny. 
Tým však smútok častokrát posilňu-
jete a prehlbujete, keďže je v tom po-
nechaný sám.

5. Nesnažte sa byť jeho ďalším leká-
rom. Neprikazujte mu, čo má všetko 
urobiť, aby sa uzdravil, ako a čo má 
povedať na vizite, čo všetko má ešte 
vykonať pred spaním a ako má pozitív-
ne myslieť. Pacienti najčastejšie túžia 
po prítomnosti a pochopení svojimi 
blízkymi, nie po ich radách. 

6. Fakt, že máte v rodine onkologic-
kého pacienta, neznamená, že je zaká-
zaný humor. Stretla som sa s blízkymi 
pacientov, ktorí predpokladali, že je 
nemiestne v ich prítomnosti vtipko-
vať. Aj onkopacienti radi žartujú. Zlep-
ší im to náladu a nabíja ich to ener-
giou. 

7. Ak cítite, že potrebujete pomoc 
(či už ste pacient alebo príbuzný), po-
proste o ňu. Nie je to prejav slabosti 
alebo neschopnosti. 

8. Rešpektujte pacientovu potrebu 
samoty a súkromia. Nemusíte mu te-
lefonovať každých 15 minút, neposie-
lajte za ním neustále tety, bratrancov, 
aby ho potešili. Doprajte mu chvíľu po-
koja. 

9. Nebojte sa občas mlčať. 

10. A v neposlednom rade, správajte 
sa k chorým ako pred chorobou. Stále 
sú totiž tými istými ľuďmi so zmyslom 
pre humor, so svojimi záľubami, pozi-
tívnymi aj negatívnymi stránkami, len 
v tomto období potrebujú všetkého 
viac. 

Keď sa však tento „začarovaný komu-
nikačný kruh“ uzavrie, rodina nemá 
možnosť dozvedieť sa, čo pacient nao-
zaj prežíva a ako by mu mohli pomôcť. 
Občas tak pri našich pacientoch aj ja 
zastupujem len človeka, pred ktorým 
nemusia nič skrývať. Môžu plakať 
a neboja sa povedať, že majú strach. Je 
to spôsobené tým, že blízki sú nieke-
dy rovnako vystrašení a chcú svojho 
chorého príbuzného vidieť dostatoč-
ne silného na to, aby ochorenie nie-
sol bez ťažkostí a negatívnych emócií. 
Navyše mu často podsúvajú nerealis-
tické predstavy ako za pár dní vyzdra-
vie a všetko bude ako predtým, čo je 
spôsobené strachom a bezmocnosťou 
okolia. Vždy odporúčam pacientom 
a príbuzným predovšetkým KOMU-
NIKOVAŤ! ● 

1. Pýtajte sa, nedomýšľajte si a ne-
predpokladajte. Ak skutočne chcete 
vedieť, čo chorý prežíva, musíte sa 
ho na to opýtať. Pokúste sa spoločne 
nájsť spôsob, ako sa vzájomne podpo-
riť. Ak neviete, čo máte pacientovi po-
vedať, pokojne to priznajte a opýtajte 
sa ho, čo by mu pomohlo alebo o čom 
sa chce rozprávať. 

2. Snažte sa fungovať tak, aby chorý 
člen rodiny nezostával mimo diania. 
Nechajte na ňom rozhodnutie, koľ-
ko a čoho unesie, kedy ma odpočívať 
a kedy byť aktívny. Sám to vie najlep-
šie posúdiť. 

3. Pokúste sa nebyť príliš iniciatívni 
a nevnucovať chorému vaše predsta-
vy o liečbe. Skúste vypustiť všeobecné 

životný štýl

Onkologické ochorenie sa odráža nielen v psychike 
chorého, ale i psychike najbližších. Vyústiť môže 
do vzájomnej komunikačnej bariéry. 

NAŠE PRAVIDELNÉ PORADENSKÉ OKIENKO 

S PSYCHOLOGIČKOU MGR. LUCIOU VASIĽKOVOU, 

V KTOROM ODPOVEDÁME NA VAŠE NAJČASTEJŠIE 

OTÁZKY TÝKAJÚCE SA PSYCHICKÝCH PROBLÉMOV 

V SPOJENÍ S ONKOLOGICKÝM OCHORENÍM. 

PÍŠTE NÁM NA REDAKCIA@PRIATELIANOU.SK.
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Choroba je to dobré, čo 
sa mi v živote stalo
Eva Bacigalová
PREDSEDNÍČKA OZ AMAZONKY

 Rakovinu prsníka ste sama pre-
konali. Aké vlastnosti Vám pomáha-
li, aby ste lepšie zvládali svoje ocho-
renie a jeho liečbu?
Keď ochoriete, máte dve možnos-
ti: buď padnete do role obete, a teda 

za egoizmus, keď platí, že pre nás tu 
máme byť my samy.

ŽELANIE EVY BACIGALOVEJ:

„Bránu NOÚ som prekročila s poci-
tom obrovského strachu, s pocitom 
obrovskej úzkosti a s predstavou, že 
tam hore na kopci, kde končí trolejbus 
číslo 209, tam sa umiera. Dnes viem, 
že tomu tak nie je. A som veľmi rada, 
že nové pacientky, ktoré prídu s diag-
nózou rakoviny prsníka do tohto Cen-
tra chirurgie prsníka, budú môcť zažiť 
takúto pozitívnu zmenu. Dovolím si 
však vysloviť jednu túžbu, želanie, aby 
sa jedna vec nezmenila. Novému Cen-
tru chirurgie prsníka želám, aby sa ne-
zmenili ľudia, s ktorými prichádzajú 
pacientky do styku. Sama som mala 
obrovské šťastie, že som v NOÚ prišla 
do kontaktu len s úžasnými odborník-
mi, skvelými lekármi a fantastickými 
sestričkami na oddelení ambulantnej 
chemoterapie. Vlastne dodnes bavím 
svojich priateľov veselými historka-
mi z onkologického prostredia a veľ-
mi rada im hovorím obzvlášť o jed-
nej zázračnej sestričke Martuške. Je 
neuveriteľná, nakoľko jej pred očami 
prechádza stovky pacientov, ona ich 
všetkých oslovuje prvým menom. Pre 
mňa táto maličkosť bola nesmierne 
dôležitá. Preto želám novému centru 
skvelý personál.“

Dôležitosť ľudskosti
Adriana Kmotríková
MODERÁTORKA

 Aké vlastnosti Vám pomáhajú 
prekonávať náročné obdobie Vášho 
ochorenia?

do pozície niekoho, kto si nebodaj tú 
chorobu zaslúži, pre koho je to trest, 
ktorý mu patrí, a tak sa ani neusiluje 
nad chorobou zvíťaziť. Alebo sa môže-
te rozhodnúť pre druhú polohu a tou 
je poloha bojovníčky. Byť pacientkou, 
ktorá si povie, že vynaloží všetko úsi-
lie, aby prispela k úspešnému ukon-
čeniu liečby. Vlastné psychické nasta-
venie, a to zdôrazňujú aj onkológovia, 
je pre pacienta veľmi dôležité, ak nie 
rozhodujúce.

Veľmi dôležití sú ľudia v našej blízkos-
ti. V tých najťažších dňoch ma podr-
žali moji blízki. Moja najlepšia kama-
rátka, moja rodina, ktorá bola najskôr 
rovnako nešťastná, ako som bola ja, no 
po pár dňoch ma začala presviedčať, 
že to nebude také hrozné, ako sme si 
mysleli, že to všetko prekonám. Ich 
podpora bola pre mňa možno viac dô-
ležitá než to, čo povedali lekári. Samo-
zrejme, dôvera v lekárov, keď veríte 
tomu, že vás majú v rukách naozajst-
ní odborníci, ktorí spravia všetko, čo 
sa dá. Aj sám v sebe to vybojujete. Aj 
keď som nikdy nemala rada to slovo 
„bojovať s chorobou“, tak naozaj je to 
boj. Bohužiaľ, ale je to tak. Je to každo-
denných milión maličkostí, ktoré pri-
chádzajú s tou chorobou, s užívaním 
liekov, s vedľajšími účinkami. 

 Mali ste obdobie, kedy ste neve-
rili?
Prvých pár minút po oznámení diag-
nózy som preplakala. Ale potom som 
už nepochybovala ani na chvíľu, že 
urobíme všetko pre to, čo sa bude dať, 
aby to bolo dobré. Keďže ma čakala 
operácia, ktorá mala väčšinu z toho 

 Chorobu máte úspešne za sebou. 
Ako zmenila Váš život?
To je vážna téma. Je obdobie pred cho-
robou a po nej. Život po chorobe má 
úplne iné kvality. Nehovorím len za 
seba, hovorím aj za svoje priateľky 
Amazonky, ktoré chorobu vyhodno-
tili ako to dobré, čo sa nám v živote 
stalo. Pretože choroba nám chce nie-
čo ukázať. Upozorňuje nás, že niečo 
nerobíme dobre. Niečo, čo, povedzme, 
aj roky potláčame, ako sa správame, 
čo si pripustíme samy, čo si pripustí-
me od druhých. Choroba nás naučila 
mať rada samú seba. 

 Čo je pre Vás najdôležitejšie v ži-
vote pre Váš osobný úspech? 
Nevidím nič dôležitejšie ako sebalás-
ku. Myslím si, že niekoľko generácií 
ľudí tu bolo vychovaných v tom, aby 
všetko podriadili iným. V mene lásky 
má mať matka rada svoje dieťa, ale 
nesúhlasím s tým, aby sa matka svoj-
mu dieťaťu obetovala. Všetci musíme 
byť šťastní. Nemôžeme predsa rozdá-
vať šťastie, keď samy nie sme šťastné. 
Nemáme odkiaľ brať zdroje na roz-
dávanie šťastia iným. Vtedy prichá-
dza táto choroba. Takže nepovažujme 

vyliečiť, nepochybovala som ani na 
chvíľu.

 Ako by ste vyjadrili podporu žene, 
ktorej oznámili podobnú diagnózu? 
Predovšetkým ju povzbudím. Myslím 
si, že ľudská podpora a ľudské teplo 
sú dôležité. 

ŽELANIE 
ADRIANY KMOTRÍKOVEJ:

„Keďže život nám niekedy prináša 
veľmi nepríjemné prekvapenia, ktoré 
sme absolútne nečakali a ktoré nám 
obrátia život naruby, je to pre nás šok, 
tak by som zaželala tomuto centru, 
aby pripravilo tým svojim pacient-
kam, ktoré sem prídu v úplnej bezná-
deji, príjemnejší šok. Týmto úžasným 
a krásnym prostredím, vľúdnym prí-
stupom personálu. Centru chirurgie 
prsníka prajem, aby všetky pacient-
ky, ktoré sem prídu, boli také pokoj-
né, ako som zatiaľ ja, aby im tu vliali 
čo najviac nádeje do ďalšieho života 
a do vyliečenia.“

lifestylerozhovor

Čo za pr ial  i do br é 
víl y Sú to atraktívne a aktívne dámy. Pracujú v rozličných 

profesiách a v tom, čo robia, sú úspešné. Boli s nami 
pri otvorení nového Centra chirurgie prsníka, aby mu sťa 
dobré víly nad kolískou novorodenca popriali niečo, čo 
ich samé osobne posúva vpred. Pri tej príležitosti sme 
ich trocha vyspovedali. 



lifestylerozhovor
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Oddych súčasťou práce

Dr. Darina Sedláková
RIADITEĽKA KANCELÁRIE SVETOVEJ 
ZDRAVOTNÍCKEJ ORGANIZÁCIE (WHO) 
NA SLOVENSKU

 Aké vlastnosti sú dôležité, aby ste 
sa vo svojom povolaní a v živote stali 
takou úspešnou, akou ste?
Úspech je kategória, na meranie kto-
rej má každý inú optiku. Na jednej 
strane je príjemné počuť, že si ľudia 
o vás myslia, že ste úspešná, na druhej 
strane treba vedieť, že úspech nie je, 
keď zažijeme „päť minút slávy na ve-
rejnosti“. Za úspech sa považuje do-
siahnutie stanoveného cieľa, ktorý je 
dôležitý pre jednotlivca, pre nejakú 
skupinu ľudí alebo pre celú spoloč-
nosť. Ja sa snažím patriť medzi tých, 
ktorí sa usilujú pracovať nad rámec 
individuálnych cieľov. 
Už tretie desaťročie sa pohybujem 
v zdravotníctve. Je to mimoriadne ak-
tívna, stále sa vyvíjajúca sféra. Vyža-
duje si nielen kontinuálne vzdelávanie 
a sledovanie trendov vývoja zdravia 

Všetko sa na dobré 
obráti
Zlatica Puškárová
ŽURNALISTKA

 Ktoré vlastnosti Vám pomohli do-
pracovať sa vo svojom profesionál-
nom i osobnom živote k úspechu?
Milujem život a vo svojom živote som 
mala veľké šťastie. Veľké šťastie na ro-
dinu aj na to, že som nasledovala svo-
je sny. Vždy som chcela robiť novi-
nárku, čo sa podarilo. Robila som to 
ešte v čase, keď to nebolo také slávne, 
ale chcela som to robiť z presvedčenia 
a zo srdca. Stretla som tých správnych 
ľudí, ktorí mi dali príležitosť a ja som 
ju využila. 

 Ak by ste mali vybrať jednu 
z týchto vlastností a darovať ju cen-
tru a jeho pacientkam, ktorá by to 
bola?
Šťastie, pretože v chorobe treba mať 
aj kúsok šťastia. Nikdy sa nevzdávať. 
Ako sa nevzdávať v práci, tak sa ne-
vzdávať ani v chorobe. Keď je človek 

na Slovensku a vo svete, zdravotníckej 
legislatívy a medzinárodných doho-
vorov, ale dôležité sú aj informácie 
od ľudí o ich každodenných skúse-
nostiach so zdravotníckym systémom. 
Dôležité sú komunikačné zručnosti, 
schopnosť vyjednávať, diplomacia 
a znalosť protokolu, ale aj empatia, po-
kora a ochota prijať nepriaznivý vývoj 
bez zbytočných emócií. Všetko sa nám 
nemôže podariť, všetci nemôžu byť 
naši spriaznenci. Občasný neúspech 
môže byť dokonca blahodarný, lebo je 
signálom, aby sme sa zastavili a po-
premýšľali, čo nerobíme dobre. 
Čiže je to o vytrvalosti, zároveň o pre-
svedčení, že to, čo robíte, je správne, 
že stanovený cieľ je trochu vizionár-
sky, aby vám dodal potrebné nadše-
nie, ale stále reálny, aby bol splniteľný. 
Neoddeliteľnou súčasťou intenzívnej 
práce je schopnosť oddychovať. Dať 
prácu bokom a venovať sa niečomu 
úplne inému je prevencia vyhorenia 
a šanca na zachovanie primerane dob-
rého zdravia a pohody. Nezabúdať na 
to, že máte okolo rodinu, blízkych ľudí, 
ktorí vás podržia, keď vám je ťažko 
a ktorí sa s vami tešia, keď sa vám darí.

 Ktorú jednu z týchto vlastností by 
ste chceli venovať pacientkam no-
vého oddelenia a prečo?
Na každého funguje niečo iné, ťažko 
dať jednotnú radu. Aj tu platí, že dôle-
žité je poznať svoju chorobu a vedieť, 
že v súčasnosti sa dá účinne liečiť. Ta-
kže na jednej strane prijať čo najpo-
kojnejšie nepriaznivý údel osudu, na 
druhej strane maximálne spolupraco-
vať s odborníkmi na jeho zvládnutí. 
A mať cieľ: chcem sa vyliečiť, chcem 
žiť, chcem sa vrátiť domov, do práce, 
k rodine. Lekári hovoria, že pacient-
ka, ktorá nestráca nádej a má dôveru 
v zdravotnícky personál, zvyšuje svo-
je šance na vyliečenie.

chorý, zvyčajne zostáva sám so svo-
jou rodinou a celý svet naňho zabud-
ne. Takže nikdy sa nevzdávať a veriť, 
že všetko sa na dobré obráti.

ŽELANIE ZLATICE PUŠKÁROVEJ:

„Našťastie, v Národnom onkologic-
kom ústave som prvýkrát. Ale hneď, 
ako som vstúpila do jeho priestorov, 
videla som množstvo úžasných ľudí. 
Nové centrum spolu s úžasnými ses-
tričkami a lekármi a ďalšími ľuďmi, 
ktorí v ňom pracujú, dáva ženám ná-
dej, že keď naše zdravie postihne ra-
kovina, tak tu sa nám to zdravie môže 
vrátiť a my sa uzdravené vrátime 
k svojim deťom, k manželom, k rodi-
nám. Táto nádej je pre nás, ženy, veľ-
mi dôležitá vec. Prsia milujú muži, mi-
lujú ich aj deti a milujeme ich aj my, 
ženy. A my, ženy, chceme mať svoje 
prsia zdravé. Preto želám ženám, aby 
stále mali nádej, že v tomto krásnom 
prostredí sa nám to zdravie môže 
vrátiť.“

 Kedy Vám bolo vo svojom živo-
te najťažšie a ako ste to zvládli? Čo 
Vám pri tom pomohlo?
Ťažká otázka. To, čo sa môže zdať ako 
najväčšia katastrofa v danom okami-
hu, sa s odstupom času môže zmeniť 
na smutnú spomienku. Tých je viac. 
Patria medzi ne najmä úmrtia mojich 
blízkych rodinných príslušníkov ale-
bo priateľov. V takých chvíľach ma 
premôžu emócie. Plačem, hnevám 
sa, prečo práve tento človek musel 
odísť. Trochu to pomáha. Nepríjemné 
sú spomienky na sklamanie z konania 
niektorých ľudí, s ktorými som pra-
covala alebo som sa kamarátila. To je 
bolestivé poznanie, keď vás ľudia pod-
razia alebo zneužijú. Pri tom pomá-
ha len jedno: vedomie, že vy sa ráno 
môžete pozrieť do zrkadla bez hanby 
a povedať si, že sa tešíte na nový deň 
v kruhu tých, ktorých máte radi a kto-
rí majú radi vás.

ŽELANIE DARINY SEDLÁKOVEJ:

„V duchu defi nície WHO, podľa kto-
rej „zdravie je stav telesnej, duševnej 
a sociálnej pohody a nielen neprítom-
nosť ochorenia“, tomuto centru že-
lám, nech úplne korešponduje s tým, 
čo my už niekoľko desaťročí hlása-
me a o čo sa snažíme. Naozaj, ak sa 
spojí kvalitná zdravotná starostlivosť 
a ešte aj príjemné prostredie, tak asi 
aj ťažké ochorenie dokáže jeho nosi-
teľka zvládať lepšie. A keďže často ide 
o celoživotné diagnózy, tak pacient-
kam želám, aby nemali problémy sa 
sem niekedy, keď to vyžaduje situ-
ácia, vrátiť. Zároveň jedno z mojich 
posolstiev bude: Venujte sa preven-
cii. A keď sa ochorenie vyskytne, nech 
vás včasná liečba vráti rýchlo späť do 
pracovného alebo rodinného života.“

Veriť, že to dám

Zuzana Ťapáková
MANAŽÉRKA

 Ktorým svojim vlastnostiam vďa-
číte za úspech?
Musím povedať, že nie som nejaký 
zarytý astrológ, ktorý by podliehal, 
povedala by som, hviezdnym záleži-
tostiam, ale myslím si, že veľmi veľa 
vyplýva aj z povahy znamenia. Ja som 
strelec a strelci majú v sebe veľkú hú-
ževnatosť, veľkú bojovnosť. Zároveň 
sú známi ako optimisti a idealisti. To 
všetko sú charakteristiky, ktoré mi 
v mojom živote pomáhajú. Zároveň 
máme istú danosť odľahčiť situáciu 
– to je zasa humor, ktorý snáď mám 
a ktorý sa usilujem využívať, keď je 
už veľmi zle a veľmi vážne. Situáciu 
sa potom snažím preklenúť pomo-
cou humornejšieho pohľadu. Úspech 
je o tom, že človek si musí vytýčiť cieľ, 
za ktorým ide. Myslím si, že takmer 
všetky ciele sa v živote dajú dosiah-
nuť. Človek si len musí veriť a nesmie 
sa nechať odradiť.
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 Ktorú z vašich vlastností by ste 
venovali pacientkam?
Schopnosť viery, že sa liečba poda-
rí a bude lepšie. Veriť, že sa vyliečia 
a ich úsilie napokon bude úspešné. 
Veria. Nemyslím po stránke nábožen-
skej, ale vieru v seba, vo vlastné sily 
a schopnosti, že sa vyliečiť dokážem, 
že to dám. 

ŽELANIE ZUZANY ŤAPÁKOVEJ: 

„Vravím si, popraj niečo originálne, 
zaujímavé, mimoriadne…   Ale možno 
to nemusí byť originálne. Stačí, keď 
to budú obyčajné slová, ktoré si ho-
voríme na narodeniny. Sú také oby-
čajné, niekedy možno formálne, ale 
tu, na tomto mieste majú väčší výz-
nam…   Chcem zaželať predovšetkým 
veľa zdravia, ktoré potrebujú lekári, 
sestričky i lekársky personál, ktorý 
často pracuje s vypätím mnohých síl. 
Veľa zdravia želám pacientom, kto-
rí sem za tým zdravím chodia. Po-
tom je to láska, bez ktorej by to ne-
šlo, ani z jednej, ani z druhej strany, 
pretože bez osobnej zaangažovanos-
ti a osobného emotívneho vkladu zo 

Stojím spolu s ďalšími pacientmi 
pred vstupnými dverami oddelenia 
ambulantnej chemoterapie (OACH). 
Ľudia tu ráno stoja úplne zbytočne 
nastúpení v rade a niektorí aj viac 
ako 40 min. Pacienti sú vystavení 
stresu, aby ich v rade niekto nepred-
behol. Dohadujú sa, kto kedy prišiel. 
Úplne by stačilo, keby ste automat 
na vydávanie poradového čísla dali 
pred vchod. Každý by si pri prícho-
de zobral lístok s poradovým číslom 
a v pokoji počkal, kým sa oddelenie 
otvorí.

LADISLAV V.

Otázka pána Ladislava je pomerne 
častá, aj preto sme ju zaradili do no-
vej rubriky nášho časopisu, aby sme 
odpoveď na ňu mohli sprostredkovať 
čo najširšej verejnosti. 
Súhlasíme s Vami, že stáť v rade pred-
tým, ako sa otvorí oddelenie, je úplne 
zbytočné. Liečebná procedúra, ktorú 

strany lekárov a personálu by tá sta-
rostlivosť nebola taká veľká, akou je 
NOÚ známe. Na druhej strane chcem 
zaželať, samozrejme, obrovskú lásku 
ľuďom, ktorí bojujú s chorobou a pre 
ktorých je láska hnacou silou, aby 
v tomto boji nad chorobou zvíťazili. 
Je to láska k životu, láska k blízkym, 
láska k rodine. Napokon je to šťastie, 
ktoré potrebujeme všetci a ktoré si 
všetci želáme. Takže ja želám tomu-
to oddeleniu veľa šťastia, veľa vylie-
čených pacientiek, veľa úspešných 
zákrokov. Želám to aj celému ústa-
vu, ktorý je stále pokrokovejší a mys-
lím si, že má na Slovensku výnimoč-
né miesto.“

Nebo v strede pŕs
Jana Brisudová
SOCHÁRKA

 Aké vlastnosti sú dôležité, aby ste 
sa vo svojom povolaní a v živote stali 
takou úspešnou, akou ste?
V podstate jediné, čo ma sprevádza 
na mojej ceste, je túžba modelovať, 
respektíve zhmotniť najmä nehmot-
né – emóciu, myšlienku, hudbu... aj 

pacienti absolvujú na OACH, ako aj 
jej načasovanie, sú nezávislé od mies-
ta v rade pred dverami aj od čísla, kto-
ré si následne po otvorení pracovis-
ka vytlačia z vyvolávacieho systému. 
Lístok s poradovým číslom slúži na 
odber krvi, nie je to číslo, pod kto-
rým sa absolvuje celá ďalšia proce-
dúra. Pacient si ho preto netlačí au-
tomaticky pri vstupe na oddelenie, 
nakoľko jeho prvé kroky musia viesť 
do ambulancie, kde sa zaregistruje 
a kde mu následne lekár vydá žiadan-
ku na odber krvi. Bez nej sa odber krvi 
neuskutoční. Lístok s poradovým čís-
lom je preto bezpredmetný, nezabez-
pečí Vám poradie. Nie je preto dôvod 
stáť v rade pred oddelením, pamätať 
si poradie v rade alebo si tlačiť lístok 
s poradím vopred. Nemusíte mať ani 
obavu z časového sklzu v následnom 
postupe liečby. Odbery sa vykonáva-
jú do 10.00 hod. Krv sa do laboratória 
transportuje priebežne počas celého 
trvania odberov. Po tomto čase Vám 

keď si požičiavam z toho hmotného 
tváre a telá. Čiže asi jediná vlastnosť 
je túžba tvoriť. Len neviem, či je to 
vlastnosť.

 Ktorú svoju vlastnosť by ste chceli 
venovať pacientkam nového Centra 
chirurgie prsníka?
Keď poviem viera, znie to ako klišé. 
Ale možno slovami Salvadora Dalího: 
„Nebo nemôžeš nájsť hore ani dole, 
vpravo ani vľavo, nebo môžeš nájsť 
v strede pŕs človeka, ktorý má vieru.“

Bojovať a vytrvať
Dominika Cibulková
TENISTKA

ŽELANIE 
DOMINIKY CIBULKOVEJ:

„Všetkým ženám, ktoré sa budú liečiť 
v tomto centre želám to, čo je mne 
najbližšie. Bojovnosť a húževnatosť. 
Od srdca vkladám tieto svoje vlast-
nosti tomuto centru a ženám želám 
skoré uzdravenie. Nech vám to vyj-
de.“

ich v nevyhnutných prípadoch (akút-
ne stavy, náhle zhoršenie zdravotné-
ho stavu) urobia v aplikárni.
Nie je teda dôvod, aby sa automat na 
vyvolávací systém nachádzal pred 
vstupom na oddelenie, nakoľko celá 
liečebná procedúra začína najprv 
v ambulancii lekára vydaním žiadan-
ky na odber krvi. Až po nej si pacient 
tlačí lístok z automatu.
Všetko je podrobne vysvetlené v pre-
vádzkovom poriadku oddelenia am-
bulantnej chemoterapie, ktoré je 
k dispozícii tak v priestoroch oddele-
nia, ako aj na chodbe pred ním.

Navyše automat na vyvolávací sys-
tém je majetkom NOÚ, za ktorý od-
delenie zodpovedá. Nemôže sa teda 
nachádzať mimo oddelenia, kde by 
mohlo dôjsť k jeho poškodeniu. Ale, 
ako uvádzame, toto nie je primárny 
dôvod, prečo je vyvolávací systém vo 
vnútri.

Chcela by som sa opýtať, prečo sa 
nedá dopredu objednať na konkrét-
ny dátum a čas do kožných ambu-
lancií. Súčasný spôsob objedná-
vania mi príde veľmi nepraktický, 
únavný a neohľaduplný voči dô-
chodcom aj pracujúcim ľuďom. 

PETRA P.

Aj dopytovanie ohľadne objednáva-
nia na konkrétny termín patrí k po-
merne frekventovaným otázkam. 
V NOÚ sme sa tomu venovali už 
v minulosti, a to nielen v prípade kož-
ných ambulancií. Aktuálna prax pre-
to nie je výsledkom neriešenia vecí 
alebo neznalosti situácie. Uvedomu-
jeme si, že naše kožné ambulancie 
patria k tým, ktoré v rámci poliklini-
ky denne navštívi najviac pacientov 

Vaše ot á zk y 
a ná z or y 
V PRAVIDELNEJ LISTOVEJ RUBRIKE SA BUDE MA-

NAŽMENT NOÚ VENOVAŤ VAŠIM PODNETOM, 

OTÁZKAM ALEBO INFORMÁCIÁM, KTORÉ VÁS ZA-

UJÍMAJÚ NAJČASTEJŠIE. PÍŠTE NÁM NA ADRESU 

REDAKCIA@PRIATELIANOU.SK.
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(aj neonkologických). Na jednej stra-
ne je to v dôsledku nárastu počtu kož-
ných onkologických ochorení (bohu-
žiaľ, tendencia je stúpajúca), na druhej 
strane ide o to, že na Slovensku máme 
ešte stále veľmi málo onkodermatolo-
gických pracovísk aj odborníkov. 
NOÚ ako najvyššie koncové onko-
logické pracovisko okrem toho den-
ne poskytuje aj desiatky konzultácií 
k najnáročnejším prípadom z celého 
Slovenska. Ak v tejto súvislosti príde 
do NOÚ pacient, povedzme z Micha-
loviec, nemôžeme a ani ho nechceme 
poslať preč. 

Z uvedených dôvodov je denný počet 
pacientov a riešených prípadov v na-
šich kožných ambulanciách vysoký 
a zavedenie objednávania na kon-
krétny dátum a hodinu by tak reálne 
nebolo možné. Nedá sa totiž vopred 
odhadnúť, ako dlho bude vyšetrenie 
trvať alebo koľko konzultácií denne 
sa udeje. 
Veríme, že k výraznému zlepšeniu 
situácie došlo od septembra minulé-
ho roku, keď sme otvorili tretiu kož-
nú ambulanciu, ktorá iste prispela ku 
skráteniu času čakania. 

Ako je možné, že sa už druhýkrát 
preložila moja operácia, na ktorú 
ste mi dali termín? Mám onkologic-
kú diagnózu, čakanie môže zhoršiť 
môj stav! Navyše nie som z Brati-
slavy a zariadiť si veci tak, aby som 
docestoval z viac ako 350 km, nie je 
jednoduché. Načo ste ma potom ob-
jednávali už po druhý raz, keď ter-
mín opäť nebol reálny? 

MIROSLAV K.

Vzniknutá situácia nás mrzí, rovnako 
ako nás vždy mrzí, ak sa pacienti Ná-

rodného onkologického ústavu sťažu-
jú alebo sú nespokojní. Lekári, sestry 
a celý zdravotnícky personál v NOÚ 
sa snažia pracovať z hľadiska odbor-
ných, ale aj personálnych kapacít na 
maximum. 
Ak dovolíte, zameráme sa teraz ale na 
iné kapacity nášho ústavu, konkrét-
ne lôžkové, pretože tie sú kameňom 
úrazu veľmi často. Konkrétne bude-
me hovoriť o lôžkových kapacitách 
Oddelenia anestézie a intenzívnej 
medicíny (OAIM), kam sú automa-
ticky prekladaní pacienti po skončení 
náročnej onkochirurgickej operácie 
alebo pacienti so závažnými pridru-
ženými ochoreniami. S narastajú-
cim počtom pacientov, ktorí k nám 
v súvislosti s chirurgickými výkon-
mi prichádzajú z celého Slovenska, 
ich kapacita OAIM, bohužiaľ, nie je 
schopná pokryť. Situácia sa perio-
dicky zhoršuje v letných mesiacoch 
v rámci dovoleniek a tiež v predvia-
nočnom období. 
Problém je v tom, že aj pri tom naje-
fektívnejšom pláne operácií je veľmi 
ťažké (takmer nemožné) dopredu od-
hadnúť, ako dlho sa pacient na OAIM 
zdrží. Ak je všetko v poriadku, zostá-
va tam niekoľko dní. Ak sa však vy-
skytnú komplikácie, doba sa predlžu-
je, nezriedka je to aj viac ako týždeň. 
Onkologickí pacienti sú vo vyššej ve-
kovej kategórii, kde sa komplikácie 
vyskytujú prirodzene častejšie. Rov-
nako častejšie sú komplikácie aj v prí-
pade náročných operácií, keď si stav 
pacienta jednoznačne vyžaduje dlh-
ší pobyt na OAIM. Na OAIM sú pre-
kladaní aj pacienti z iných špeciali-
zovaných oddelení NOÚ, ak sa zhorší 
ich stav. Keďže Klinika chirurgickej 
onkológie SZU a NOÚ je najvyšším 
onkochirurgickým pracoviskom v SR 
a riešia sa tu najzložitejšie prípady z 
celého Slovenska, naši operatéri vy-

konávajú najnáročnejšie a najkompli-
kovanejšie operácie. 
Pre ilustráciu, za prvý polrok 2016 
bolo na chirurgickú kliniku prijatých 
1 086 pacientov, ktorí podstúpili 1 030 
operácií, z ktorých vyše 340 si vyžia-
dalo pooperačnú liečbu na OAIM. Na 
ambulanciách kliniky bolo od januára 
do júna 2016 ošetrených a skonzulto-
vaných 9 330 pacientov. 
V počtoch niektorých náročných 
operácií (napr. pečene, podžalúdko-
vej žľazy, žalúdka, hrubého čreva, ko-
nečníka a nádorov tzv. retroperitonea) 
patríme na prvé alebo druhé miesto 
v rámci SR.

Táto situácia ma dve riešenia. Prvým 
z nich je odkláňanie niektorých ope-
rácií na iné kliniky a pracoviská. Ur-
čiť túto hranicu však nebude jedno-
duché.
Druhým riešením, oveľa náročnejším, 
je dostavba OAIM. To sa však môže 
udiať až v horizonte niekoľkých ro-
kov, nakoľko nejde o jednoduchý pro-
jekt, skôr naopak. Dispozičná plocha 
nielen OAIM, ale aj iných pracovísk, 
je, bohužiaľ, limitovaná. Pri rekon-
štrukciách ju veľmi často nemôžeme 
rozšíriť, len optimálne využiť. Je tomu 
tak aj preto, že budova NOÚ nebo-
la pôvodne projektovaná ako onko-
logická nemocnica. Aj z tohto dôvo-
du sa nové priestory budú vytvárať 
veľmi ťažko.
Keďže táto alternatíva si vyžadu-
je dlhší čas, začali sme vzhľadom na 
okolnosti uvažovať nad možnosťou 
vytvorenia tzv. chirurgickej JIS (Jed-
notky intenzívnej starostlivosti) na 
jednom z chirurgických lôžkových 
oddelení. Aj v tomto prípade však nie 
je realizácia jednoduchá. 
Situáciu riešime a urobíme, tak ako 
vždy, všetko preto, aby sme pacien-
tom vyšli v ústrety čo najviac. ●

Oddelenie paliatívnej medicíny je prvé a jediné 
pracovisko na Slovensku, ktoré už viac ako 21 rokov 
poskytuje komplexnú akútnu ambulantnú a lôžkovú 
starostlivosť o nevyliečiteľne chorých pacientov.

S 19 lôžkami a ambulanciou, 7 lekármi a 22 sestra-
mi a sanitármi pomáha viac ako 600 hospitalizova-
ným onkologickým pacientom ročne.

Ide predovšetkým o medicínsku a ošetrovateľskú 
starostlivosť súvisiacu najmä s liečbou bolesti, dýcha-
vice, opuchov, rozpadnutých nádorov a iných závaž-
ných symptómov.

Vyžaduje si špeciálne medicínske a ošetrovateľské 
zručnosti, lekári a sestry však pacientom často nahrá-
dzajú aj psychológov a duchovných, niekedy dokonca 
neprítomnú rodinu a sociálne zázemie.

Oddelenie paliatívnej medicíny zároveň predstavuje 
zavŕšenie úsilia vybudovať na Slovensku samostatný 
odbor paliatívnej medicíny, na oddelení prebieha výučba 
lekárov a atestácie z paliatívnej medicíny. Atestovaných 
je momentálne 11 lekárov.

Centrom paliatívneho záujmu nezostala rakovina, 
ale stal sa ním pacient – človek so svojimi fyzickými, 
psychickými, sociálnymi a duchovnými potrebami.  
Prostredie, v ktorom prežíva toto obdobie života, je pre-
to veľmi dôležité. Pomôžte nám zrekonštruovať Oddele-
nie paliatívnej medicíny a zvýšiť tak jeho kvalitu. 

Finančné dary prijímame na účte SK 84 1100 0000 
0026 2518 0899 s variabilným symbolom 101904, 
vyzbierané prostriedky budú použité na tento účel.

Prispieť môžete aj priamo na www.priatelianou.sk.  
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