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Mil í pa ci en ti ,
máme za sebou ďalší rok. Rok, ktorý sa u nás v Národnom onkologickom ústave 
niesol v znamení noviniek, zmien a inovácií s cieľom zvyšovať kvalitu poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti, komfort našich pacientov a odbornosť.

Počas uplynulých dvanástich mesiacov sa nám podarilo zrekonštruovať mnoho 
oddelení a verejných priestorov, do materiálno-technického vybavenia pribudlo 
niekoľko dôležitých a moderných prístrojov a zároveň sa nám podarilo dosiahnuť 
veľa úspechov na domácej ako aj zahraničnej odbornej pôde. 

Práve prostredníctvom tohto informačného bulletinu si Vám dovoľujeme predsta-
viť to najzaujímavejšie a najdôležitejšie, čo sa udialo v našom ústave v roku 2018.

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
medicínsky riaditeĽ



NOVINKY Z ÚSTAVU

ZREKONŠTRUOVALI SME 

Uvedomujeme si, že naši pacienti veľmi citlivo vnímajú nielen svoju liečbu a prí-
stup zdravotníckeho personálu, ale aj samotné nemocničné prostredie. Aj preto 
sme sa v roku 2018 snažili modernizovať a rozvíjať jednotlivé pracoviská. Po-
stupne rekonštruujeme lôžkové oddelenia, modernizujeme priestory ambulan-
cií, obnovujeme prístrojové vybavenie, diagnostickú techniku ako aj vybavenie 
čakární a verejných priestorov. K mnohým vylepšeniam nás prostredníctvom 
Vašich podnetov inšpirujete práve vy, naši pacienti. 

Od začiatku roka 2018 využívajú pacienti nové Mamografi cké pracovisko. Sú-
časťou rekonštrukcie boli nielen stavebné úpravy samotného pracoviska a vy-
budovanie novej čakárne, ale aj zakúpenie nového sonografu. 

Vďaka novej časti Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) 
máme k dispozícii zrekonštruované priestory a väčšiu kapacitu pre našich pa-
cientov. Súčasťou modernizácie pracoviska bola aj obnova prístrojového vyba-
venia daného pracoviska – 2 nové anestéziologické prístroje a 4 nové prístroje 
na pľúcnu ventiláciu. 

Pacienti majú od júna k dispozícii kompletne zrekonštruované Oddelenie klinic-
kej onkológie E na 1. poschodí v pavilóne M. Rozsiahla obnova plochy (viac ako 
600 m²) zahŕňala okrem iného komplexnú rekonštrukciu izieb, sociálnych zaria-
dení, vyšetrovne, lekárskej izby, jedálne, či infopultu. Po rozsiahlej rekonštrukcii 
je pre pacientov k dispozícii 7 dvojlôžkových izieb s bezbariérovým prístupom 
a 3 jednolôžkové izby. Oddelenie klinickej onkológie E, ktoré je súčasťou II. On-
kologickej kliniky LFUK a NOÚ, zabezpečuje komplexnú ambulantnú a lôžkovú 

starostlivosť pre pacientov s nádorovými ochoreniami tráviaceho traktu. Ročne 
hospitalizuje viac než 1000 pacientov.

Od októbra sú tiež v prevádzke kompletne zrekonštruované priestory Oddele-
nia chirurgickej onkológie A. Kompletnou obnovou prešli izby pre pacientov, 
vyšetrovne, lekárska izba, jedáleň, či infopult. Po rozsiahlej rekonštrukcii sa pre 
hospitalizovaných pacientov navýšil počet jednolôžkových izieb na 6, z toho 
jedna je s bezbariérovým prístupom. K dispozícii je tiež 5 dvojlôžkových izieb 
a jedna trojlôžková izba. Izby sú vybavené polohovateľnými posteľami, multi-
funkčnými rampami, novým nábytkom a veľkoplošnými televízormi. Komplexne 
zrekonštruované priestory zvýšili komfort a bezpečnosť pacientov a rovnako aj 
zlepšili pracovné podmienky pre zamestnancov na tomto pracovisku. Oddelenie 
chirurgickej onkológie A, ktoré je súčasťou Kliniky chirurgickej onkológie SZU 
a NOÚ, najvyššieho onkochirurgického pracoviska na Slovensku, zabezpečuje 
komplexnú ambulantnú a lôžkovú starostlivosť pre pacientov s nádorovými 
ochoreniami najmä hrubého čreva, konečníka, prsnej žľazy a kože. Ročne hospi-
talizuje viac než 800 pacientov. 

Od októbra využívajú naše pacientky nové ambulancie Oddelenia gynekologickej 
onkológie na 3. poschodí v hlavnej budove NOÚ. Súčasťou nového onkogyne-
kologického traktu je aj zákrokovňa a kompletne zariadená izba pre pacientky 
v rámci jednodňovej chirurgie. Komfort prostredia zvyšujú aj nové vyšetrovne, 
kabínky, priestorovo veľkorysá čakáreň a verejné toalety. Oddelenie gynekologic-
kej onkológie je najvyšším špecializovaným onkogynekologickým pracoviskom 
na Slovensku, ktoré slúži ako referenčné centrum pri riešení zložitých onkogy-
nekologických operácií. 

oddelenie klinickej onkológie e 

oddelenie chirurgickej onkológie a 
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Od novembra využívajú naši pacienti zrekonštruovanú čakáreň pred ambulan-
ciami Oddelenia klinickej onkológie A na prízemí v pavilóne M. Vymaľované 
priestory, nové dvere, stolárske a ochranné prvky, stropy, svietidlá a sedenie 
nepochybne prispeli ku kultivovanejšiemu prostrediu a komfortu pacientov. 

PLÁNOVANÉ PROJEKTY 

V prvom štvrťroku 2019 plánujeme kompletne zmodernizovať Oddelenie on-
kohematológie I. Rozsiahla obnova pracoviska zahŕňa komplexnú rekonštruk-
ciu izieb, sociálnych zariadení, vyšetrovne, jedálne, infopultu, výmenu okien, 
dverí, nábytku, stropov, svietidiel a postelí. 

Začiatkom roka 2019 plánujeme nainštalovať nový mamograf a moderný line-
árny urýchľovač, v priebehu nasledujúcich mesiacov ďalšie dva lineárne urých-
ľovače. Pribudnú aj nové lôžka a takisto moderná magnetická rezonancia.

PRÍRASTKY V PRÍSTROJOVOM VYBAVENÍ 

Po rozsiahlej rekonštrukcii a prístavbe sme v polovici októbra slávnostne otvorili 
nové CT pracovisko, kde pacientov vyšetrujeme prostredníctvom CT prístroja 
najvyššej 5-ej kategórie. Najnovší prírastok na Rádiologickom oddelení skráti 
skenovacie časy jednotlivých vyšetrení, zvýši kvalitu obrazu a výrazne zníži radiač-
nú záťaž nielen pre pacientov, ale aj pre zdravotnícky personál. Vďaka špeciálnej 
soft vérovej výbave pomôže rádiológovi rýchlejšie vyhľadávať a porovnávať pri-
márne nádorové lézie a metastázy. Okrem moderného počítačového tomografu 
sú pre pacientov k dispozícii aj 3 nové CT kabínky, čakáreň s veľkoplošnými TV 
prijímačmi, recepcia a sociálne zariadenie.

V rámci modernizácie pribudla do prístrojového parku Oddelenia lekárskej 
genetiky zostava vysokokapacitného stolového sekvenátora využívajúceho 
technológiu masívneho paralelného sekvenovania (známy ako next-generation 
sequencing) s automatickou stanicou pre prípravu DNA knižníc. Toto zariadenie 
umožňuje paralelné sekvenovanie väčšieho počtu vzoriek naraz v jednom behu 
a vyšetrenie celých génových panelov. Využitie tohto moderného prístroja bude 
prínosom najmä v diagnostike mutácií v génoch sprevádzajúcich dedičné ná-
dorové ochorenia, nádory tráviaceho traktu a v budúcnosti aj iné typy malignít. 
V praxi bude znamenať rýchlejšiu diagnostiku a skoršie výsledky predovšetkým 
pre pacientky s HBOC syndrómom.

Na Oddelení radiačnej onkológie uľahčí prácu rádiologických technikov a sanitá-
rov zdvíhací systém na presun imobilných pacientov z postelí na vyšetrovacie 
lôžko. Novinka na tomto pracovisku pomôže nielen zdravotníkom, ale prispeje 
k zvýšeniu komfortu a bezpečnosti samotných pacientov.

→
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Oddelenie prípravy cytostatík od novembra disponuje dvomi novými izolátor-
mi, v ktorých sa pripravujú chemoterapeutické liečby pre pacientov. Novinky 
v prístrojovom vybavení tohto pracoviska nielen zvýšia bezpečnosť farmaceutov, 
farmaceutických laborantov a sanitárov, ale zabezpečia aj vysokú triedu čistoty 
prostredia, v ktorých sú liečby pacientov pripravované.

NOVINKY 

Od polovice decembra sme spustili na Oddelení ambulantnej chemoterapie 
nový elektronický objednávací a vyvolávací systém. Hlavným cieľom celého 
procesu je zefektívniť manažment pacientov, ktorí k nám prichádzajú na am-
bulantné podanie chemoterapie, prípadne na kontrolné vyšetrenia. Súčasťou 
systému je nielen elektronické objednávanie pacientov na odbery, vyšetrenia 
a následné podanie liečby, ale aj vyvolávanie pacientov na jednotlivé procesy 
pomocou obrazoviek umiestnených pred ambulanciami, odberovými miestnos-
ťami a aplikárňou. S ohľadom na veľký počet pacientov, ktorí denne prechádzajú 
odberovou miestnosťou, ambulanciami a aplikárňou, a množstvo zamestnancov, 
ktorí musia s elektronickým objednávacím a vyvolávacím systémom pracovať, 
ide o mimoriadne náročný proces.  Aby sme uľahčili našim pacientom prechod 
na túto novinku, pripravili sme inštruktážne video a informačné letáky s najčas-
tejšími otázkami a odpoveďami. Všetky informácie sú dostupné na Oddelení 
ambulantnej chemoterapie, ako aj na našej webovej stránke a Facebooku.

PODPORILI SME 

13. apríla sme sa spoločne zapojili do zbierky Ligy proti rakovine – Dňa narci-
sov. V našom ústave sme mali umiestnené dve stanoviská – v hlavnej budove 
a v budove rádioterapie. Spoločnými silami sa nám podarilo vyzbierať takmer 
1 000 eur. Všetkým, ktorí prispeli a naznak spolupatričnosti či počas tohto dňa 
pripli žltý narcis, patrí veľké ĎAKUJEM.

12. mája sa po celom svete slávi Medzinárodný deň sestier, ktorý je pripomien-
kou dňa narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva Florence Nightinga-
leovej. Srdečné poďakovanie patrilo našim milým sestrám, laborantkám, laboran-
tom, techničkám, technikom, fyzioterapeutkám, fyzioterapeutom, zdravotníckym 
asistentkám, zdravotníckym asistentom, sanitárkam a sanitárom.

Našich pacientov na Oddelení radiačnej onkológie začiatkom novembra potešili 
svojím nákazlivým smiechom a dobrou náladou zdravotní klauni s ich typickými 
červenými nosmi. Nemocničné izby ovládla na chvíľu radosť z príjemnej spoloč-
nosti doktora muzikoterapeuta Doda a sestričky Lily, ktorí naordinovali našim 
pacientom radosť, chytľavú pohodu, láskavú pozornosť a najmä pozabudnutie 
na ich starosti a obavy. Zdravotní klauni z OZ ČERVENÝ NOS Clowndoctors fun-
gujú na Slovensku už 14 rokov. V súčasnosti sú profesionálni zdravotní klauni 
považovaní za účinnú súčasť liečebného procesu v nemocniciach po celom svete.

→

→

sestry s vedením  deŇ narcisov v noú  
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ŠÍRIME OSVETU 

Spoločne s kolegami z Európskej spoločnosti gynekologickej onkológie (ESGO) 
sme 15. júla odštartovali poslednú etapu podujatia Ride4Women – Jazda pre 
ženy. Cieľom tejto zaujímavej akcie je propagácia prevencie a skríningu rakovi-
ny krčka maternice. Tento rok skupina 18 nadšencov – špecialistov z ESGO na 
trase Tallin-Viedeň prvýkrát zamierila aj na Slovensko, pričom ich predposledná 
zastávka v rámci viac ako 1 800 – kilometrovej jazdy bola práve v našom ústave.

Pri príležitosti Svetového dňa boja s rakovinou pankreasu 15. novembra sa 
na pôde NOÚ uskutočnila tlačová konferencia venovaná kampani: Žiadajme 
viac! Pre pacientov…   Pre život…   Naši špičkoví odborníci spolu s ambasádormi 
pacientskej aliancie NIE RAKOVINE a pacientskemu združeniu EUROPACOLON 
Slovensko aj na tejto konferencii šírili osvetu o závažnosti ochorenia, jej nená-
padných príznakoch a rizikových faktoroch karcinómu pankreasu. Symbolom 
pomoci pacientom s touto diagnózou sa stala fi alová farba, aj preto sa na fi alovo 
15. novembra rozsvietili na znak solidarity dominanty v Bratislave, Košiciach, 
Banskej Bystrici, Trnave, Nitre, Žiline, ale aj v celej Európe.

O náročnú a atraktívnu oblasť medicíny – endoskopiu je čoraz väčší záujem. En-
doskopické praktické školenia v našom ústave zabezpečujú uznávaní gastroen-
terologickí špecialisti pod vedením primára Borisa Pekárka už piaty rok a doteraz 
ich absolvovalo viac ako 150 odborníkov – lekárov a sestier z celého Slovenska. 
Primár Pekárek má záujem odovzdávať svoje vedomosti a skúsenosti čo najširšie-
mu okruhu odborníkov z oblasti gastroenterológie, pričom na prezentáciách toh-
to typu sa zúčastňuje aj v rámci odborných kongresov. Na jedno z takýchto školení 
sme pozvali aj novinárov, ktorí si tak mohli vyskúšať svoje technické zručnosti.

→ SOCIÁLNE PORADENSTVO 

Sociálna poradkyňa JUDr. Ivana Šarlinová v prvom rade komunikuje s pacientmi, 
diagnostikuje ich sociálne, ekonomické, psychické, či rodinné problémy. Snaží 
sa ich pozitívne motivovať pri riešení rôznych sociálnych situácií, aby prispela 
k zlepšeniu životnej situácie našich pacientov, ktorí si sami nevedia pomôcť. Od 
októbra poskytuje v našom ústave komplexné sociálno-právne poradenstvo najmä 
pre pacientov, ale aj pre príbuzných pacientov ako aj pre zdravotnícky personál:

• v oblasti zdravotného poistenia – o možnostiach úhrady zdravotnej starost-
livosti zdravotnou poisťovňou, oznamovacích a odvodových povinnostiach pa-
cienta počas jeho ochorenia, riešení dlhov neplatičov voči zdravotnej poisťovni 
a pod.

• v oblasti sociálneho poistenia – o vystavovaní dočasnej pracovnej neschop-
nosti (PN), dodržiavaní liečebného režimu počas PN, poradenstvo pri vybavova-
ní invalidného dôchodku, starobného dôchodku, pri znížení/odňatí invalidného 
dôchodku a pod.

• v oblasti sociálnej pomoci a dávok – poradenstvo pri vybavovaní žiadostí 
o sociálnu pomoc poskytovanú príslušným úradom obce (mesta) alebo úradom 
práce, sociálnych vecí a rodiny, napr. žiadosť o posúdenie odkázanosti na soci-
álnu službu, umiestnenie v zariadení opatrovateľskej služby, dávky v hmotnej 
núdzi alebo žiadosť o ŤZP, parkovací preukaz, kompenzačné príspevky alebo 
pomôcky, príspevok na opatrovanie a pod.

• v oblasti inej sociálnej pomoci – pri vybavovaní umiestnenia pacienta v za-
riadení sociálnych služieb, hospici, poradenstvo pozostalým pri vybavovaní 
pohrebu a pod.

• z iných oblastí – pri riešení pracovno-právnych problémov, pri vybavovaní fi -
nančnej pomoci od občianskych združení zameraných na pomoc onkologickým 
pacientom, obcí a pod.

JUDr. Ivana Šarlinová je k dispozícii osobne v pondelok, stredu a piatok od 7:30 
do 15:30, na prízemí v pavilóne M, č. dverí 48, telefonicky na klapke 614, na 
e-mailovej adrese: ivana.sarlinova@nou.sk. 

úČastníci ride4women tlaČová konferencia v noú 
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V novembri sa na našej pôde konal v poradí druhý seminár v rámci vzdelávania 
sestier. Ide o projekt Ligy proti rakovine, v rámci ktorého v spolupráci s VšZP 
zabezpečuje vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov pracujúcich s onkologickým 
pacientom. Táto práca je nielen fyzicky, ale aj psychicky veľmi náročná, a preto 
sme radi, že sme sa do tohto prínosného projektu mohli zapojiť. Na základe po-
znania vlastných emócií, osobností a spôsobov zvládania záťaže boli účastníci 
vedení k tomu, aby si dopriali efektívnu psychohygienu, naučili sa zvládať stre-
sové a konfl iktné situácie, efektívne komunikovať s pacientmi, ich príbuznými, 
kolegami na pracovisku, nadriadenými a lekármi. Na prvých dvoch seminároch 
sa zúčastnilo takmer 40 sestier, pričom ďalšie stretnutia sú v pláne začiatkom 
budúceho roka.

NAŠE ÚSPECHY 

Počas 26-ročnej existencie Transplantačnej jednotky – vysokošpecializovaného 
pracoviska NOÚ uskutočnil tím odborníkov 1 500 transplantácií krvotvorných 
kmeňových buniek. Jedno z najvýznamnejších pracovísk svojho druhu na Slo-
vensku založili v roku 1992 MUDr. Peter Fuchsberger, CSc. a MUDr. Ján Lakota, 
CSc. Transplantačná jednotka je zameraná na priamu previazanosť liečby onkohe-
matologických ochorení, ako aj solídnych nádorov s programom transplantácií 
krvotvorných buniek. Ročne v rámci Transplantačnej jednotky vykonajú celkovo 
70 až 80 autológnych (vlastné krvotvorné bunky pacienta), či príbuzenských 
alogénnych (krvotvorné bunky od súrodenca) transplantácií. Cieľom špecialis-
tov je rozšíriť transplantačný program o tzv. haploidentické transplantácie. Ide 
o transplantácie krvotvorných buniek od darcov, ktorými sú nie úplne zhodní 
súrodenci alebo rodičia pacientov.

Americká asociácia klinickej onkológie ocenila našich lekárov z Oddelenia klinickej 
onkológie D za vedeckú prácu o výskume pacientov s nádormi semenníkov. Štúdiu 
týkajúcu sa sexuálnych funkcií u pacientov s týmito nádormi prezentoval MUDr. 
Michal Chovanec na medzinárodnej konferencii v San Franciscu, kde získal pre-
stížne ocenenie Merit Award. Zároveň MUDr. Michal Chovanec a prof. MUDr. 
Michal Mego, DrSc. prijali pozvanie na medzinárodnú konferenciu v Dánsku, kde 
predstavili výsledky výskumu o imunoterapii pri nádoroch semenníkov.

Kazuistiku a prehľadovú štúdiu o diferenciálnej diagnóze tumorov obličiek MUDr. 
Georgíny Kolníkovej, PhD. a kol. citoval prestížny americký odborný magazín 
American Journal of Pathology. 

Spolupráca Oddelenia klinickej onkológie A s Európskou organizáciou pre 
výskum a liečbu rakoviny EORTC (European Organisation for Research and 
Treatment of Cancer) znamenala pre našich pacientov možnosť liečby v rámci 
medzinárodných programov, ktorých výsledky boli publikované v ofi ciálnom ča-
sopise ESMO – Annals of Oncology, ako aj v Lancet Respiratory Medicine. Išlo 
o liečbu crizotinibom u pacientov s vybranými podtypmi sarkómov. U chorých 
s neresekovateľným ALK pozitívnym IMFT (infl amatórnym myofi broblastickým 
tumorom) je liečba uvedeným liekom novým štandardom. Výsledky liečby (pre-
žívanie bez progresie) u MET pozitívneho clear cell sarkómu sú porovnateľné 
s prvolíniovou liečbou doxorubicínom ako aj s liečbou pazopanibom pri relapse 
ochorenia. Aktivita crizotinibu sa pozorovala aj u MET pozitívneho ASPS (alve-
olárny sarkóm mäkkých častí).

MUDr. Margita Pobijáková sa v tomto roku spoluautorsky podieľala na viacerých 
odborných publikáciách. V spolupráci s MUDr. Andreou Masarykovou a kol. bola 
v Bratislava Medical Journal publikovaná odborná práca týkajúca sa malobun-
kových karcinómov pľúc, poznatky v oblasti brachyterapie u neoperovateľných 
nádorov krčka maternice boli uverejnené v titule Neoplasma. Odbornú štúdiu 
v spolupráci s MUDr. Danijelou Sćepanović a kol. o porovnaní rádiochemote-
rapie a iných modalít v rámci lokálne pokročilých karcinómov ezofágu uverejnil 
európsky vedecký časopis Radiotherapy and Oncology. 

Špičkovú odbornosť Národného onkologického ústavu potvrdil ďalší z našich 
ocenených lekárov. V roku 2011 vykonal primár Gastroenterologického oddele-
nia MUDr. Boris Pekárek, PhD. v našom ústave historicky prvú endoskopickú 
submukóznu disekciu (ESD) na Slovensku 83-ročnej pacientke s povrchovou 

endoskopické školenie

→
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rakovinou žalúdka. Ide o japonskú metódu na endoskopické odstránenie včas-
ných nádorov v tráviacom trakte. Šetrný zákrok bez nutnosti štandardného 
operačného výkonu bol úspešný, čo prispelo nielen k zavedeniu tejto techniky 
na našom pracovisku najprv v žalúdku, neskôr i v konečníku, pričom v poslednej 
dobe sa už výkony posúvajú aj do vyšších častí hrubého čreva. Endoskopické 
pracovisko NOÚ je nateraz jediné na Slovensku, ktoré vykonáva pravidelne viac 
ako 30 ESD ročne a jediné, ktoré ESD vykonáva v konečníku a hrubom čreve. Za 
zavedenie tejto unikátnej (ešte nedávno takmer výhradne japonskej či ázijskej) 
metódy na Slovensko získal primár Pekárek prestížne ocenenie TOP Inovácie 
v zdravotníctve 2018. Ocenenie desiatim popredným odborníkom slovenského 
zdravotníctva odovzdal 20. septembra odborný týždenník Zdravotnícke noviny 
na konferencii Slovenské zdravotníctvo 2018. 

Významnú cenu za vysoko kvalifi kovanú prácu v oblasti vedy a výskumu si koncom 
októbra z dánskej metropoly Kodaň odniesol kolektív autorov Oddelenia klinickej 
onkológie D. Poster, ktorý prezentovali na konferencii s celosvetovou účasťou 
9th Copenhagen Workshop on Testicular Germ Cell Cancer, bol vyhodnotený ako 
najlepší. Odborná práca tímu špecialistov – klinických onkológov v spolupráci 
s kolegami z Ústavu experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied, sa zao-
berá vyvinutím cisplatina rezistentných bunkových línií germinatívnych nádorov 
testis a následným testovaním experimentálnych liekov na tomto in vitro modeli.

Prestížnu Cenu za vedu a techniku za rok 2018 v kategórii osobnosť vedy 
a techniky do 35 rokov si 8. novembra prevzal lekár Oddelenia klinickej onkoló-
gie D MUDr. Michal Chovanec. Ocenenie okrem iného získal aj za vypracovanie 
a zavedenie protokolu pre výskum a manažment neskorej toxicity chemoterapie 
u germinatívnych nádorov testis a výskum biomarkerov a nových experimentál-
nych liekov u germinatívnych nádorov testis. Vo svojej práci zúročuje aj vedo-
mosti a skúsenosti získané počas pôsobenia na jednom z líderských pracovísk 
zameraných práve na liečbu testikulárnych nádorov. Ocenenie každoročne udeľuje 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR najvýznamnejším predstavi-
teľom vedecko-technickej komunity v SR. 

Do vzácnej zbierky mimoriadneho uznania nášho ústavu pribudlo ďalšie ocene-
nie „Môj lekár“ a „Moja sestra“ a to vďaka Ľubošovi Drgoňovi, špičkovému 
odborníkovi, ktorý je prednostom Kliniky onkohematológie LFUK a NOÚ a sta-
rostlivým, obetavým sestrám Adriane Fertáľovej z Tranplantačnej jednotky 
a Marte Csomorovej z Oddelenia ambulantnej chemoterapie. Toto ocenenie, 

ocenený lekár Ľuboš drgoŇa a sestra adriana fertáĽová (vpravo)

ocenená sestra marta csomorová (v strede)
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ktoré si 23. novembra prevzali na slávnostnom galavečeri naši traja kolegovia, 
je poďakovaním za ich odbornosť, mimoriadny prínos a podporu pacientskym 
organizáciám a pacientom, ktoré udeľuje Asociácia na ochranu práv pacientov 
SR. Ocenených lekárov a sestry nominovali jednotlivé pacientske organizácie.

BRATISLAVSKÉ ONKOLOGICKÉ DNI 

Kľúčovou témou 55. ročníka tohto odborného podujatia, ktoré sa konalo 27. – 28. 
septembra v Bratislave, bol kolorektálny karcinóm. Nádorové ochorenie hrubého 
čreva a konečníka je najčastejším onkologickým ochorením na Slovensku a spolu 
s Čechmi sa striedavo delíme o nelichotivé prvenstvo vo výskyte tejto diagnó-
zy v Európe. V celosvetovom meradle sme dokonca prví na svete. Na kongrese 
onkológov vystúpil aj hlavný odborník MZ SR pre klinickú onkológiu prof. Doc. 
MUDr. Michal Mego, PhD., ktorý je zároveň prednostom Kliniky klinickej onkoló-
gie SZU a NOÚ. Bohaté zastúpenie našich odborníkov najmä v oblasti klinickej, 
chirurgickej a radiačnej onkológie aj v tomto ročníku nepochybne zvýšilo kvalitu 
tohto dlhodobo uznávaného podujatia.

VZÁCNA NÁVŠTEVA ODBORNÍKA Z USA 

Bratislavské onkologické dní obohatil svojou prednáškou o liečbe kolorektálneho 
karcinómu Dr. John L. Marshall – celosvetovo uznávaný americký odborník na lieč-
bu nádorov tráviaceho traktu, na výskum a vývoj nových liekov v oblasti nádorov 
tráviaceho traktu, ktorý sa počas svojej kariéry podieľal na viac ako 150 klinic-
kých štúdiách. Náš ústav v plnej miere využil túto jedinečnú príležitosť a pozval 
pána profesora hematológie a onkológie na návštevu. Dr. J.L. Marshall sa aktívne 
zúčastnil multidisciplinárneho seminára NOÚ, na ktorom spolu s našimi lekármi 
stanovili liečebný postup u pacientov liečených v NOÚ. Na pôde nášho ústavu 
diskutoval so zástupcami NOÚ aj o možnostiach vedeckej spolupráce s Centrom 
na liečbu rakoviny tráviaceho traktu so sídlom vo Washingtone, konkrétne v ob-
lasti výskumu cielenej liečby na podklade rozšíreného biomolekulárneho profi lu 
z nádorového tkaniva.

NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ INŠTITÚT (NOI) 

Národný onkologický inštitút, ktorý bol zriadený v rámci NOÚ 10. septembra 
2018, zastreší odbornú pomoc pri napĺňaní cieľov Národného onkologického 
programu. Primárnym cieľom programu je zníženie novovzniknutých ochorení 
a mortality onkologických ochorení a zlepšenie kvality života onkologických 
pacientov. Jednou z kľúčových prvotných aktivít NOI je vytvorenie Registra on-
kologických klinických skúšaní, ktorý bude priebežne aktualizovaný. Register 
by mal prispieť k zlepšenej informovanosti najmä onkológov o prebiehajúcich 
klinických onkologických skúšaniach, čím zlepší dostupnosť inovatívnych liekov 
a liečebných postupov v rámci klinických skúšaní pre onkologických pacientov na 
Slovensku. Samotný web NOI (www.noisk.sk) bude slúžiť ako vzdelávacia plat-
forma pre odbornú a laickú verejnosť. NOI vedie onkologička MUDr. Mária 
Rečková, PhD., ktorá sa klinickému výskumu v oblasti solídnych nádorov aktív-
ne venuje od roku 2003, najskôr počas práce v NOÚ a neskôr na Poliklinickom 
oddelení klinickej onkológie v Poprade. Dôležité skúsenosti v oblasti klinického 
výskumu získala počas štúdia na Viedenskej škole klinického výskumu ale tiež 
počas študijných pobytov v Onkologickom centre a na Fakulte verejného zdravot-
níctva v americkom Indianapolise. Akademický titul získala za prácu skúmajúcu 
onkologické ochorenia v rómskej populácii na Slovensku. V súčasnosti okrem 
práce v NOI naďalej pôsobí aj ako klinická onkologička na Poliklinickom oddelení 
klinickej onkológie v Poprade.

→

→

→
ocenený lekár michal chovanec
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SPOLUPRÁCA NÁRODNÝCH ÚSTAVOV 

Generálni riaditelia Národného onkologického ústavu (NOÚ) Tomáš Alscher, Ná-
rodného ústavu detských chorôb (NÚDCH) Ladislav Kužela a Národného ústavu 
srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) Mongi Msolly podpísali v júni Memoran-
dum o spolupráci národných ústavov. Memorandom o spolupráci sa prvýkrát 
na Slovensku podarilo spojiť tri špičkové pracoviská a v úzkej spolupráci na úrovni 
národných ústavov tak pacientom poskytovať komplexnú zdravotnú starostli-
vosť. Vzájomná spolupráca sa týka okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti 
a služieb spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek aj vedecko-výskumnej 
činnosti, vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a zabezpečenia cirkulácií pred 
špecializačnými skúškami. Vďaka „Memorandu o spolupráci“ môžu odborníci zo 
všetkých 3 národných ústavov vzájomne rýchlejšie a operatívnejšie kooperovať, 
čo im umožní lepšie riešiť aj tie najkomplikovanejšie a najzávažnejšie prípady. 
Spolupráca medzi národnými ústavmi fungovala aj pred samotným memoran-
dom. Podpisom memoranda sa otvoril priestor pre nové projekty. Jedným z pr-
vých projektov Memoranda o spolupráci medzi národnými ústavmi je aj projekt 
tranzientnej kliniky s cieľom uľahčiť prechod onkologických pacientov NÚDCH 
do starostlivosti onkológov NOÚ.

generálni riaditelia národných ústavov  
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