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Milí pacienti,
máme za sebou ďalší rok plný noviniek a inovatívnych zmien v Národnom onkologickom 
ústave. Naším prvoradým cieľom je neustále zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti, odbornosť a komfort, aby sme vám uľahčili zvládnuť náročné životné ob-
dobie v príjemnejšom, modernejšom a najmä bezpečnejšom prostredí.

Počas uplynulých dvanástich mesiacov sa nám podarilo zrekonštruovať mnoho oddelení 
a verejných priestorov. Do materiálno-technického vybavenia pribudlo niekoľko dôleži-
tých a moderných prístrojov a zároveň sme dosiahli mnoho úspechov na domácej ako aj 
zahraničnej odbornej pôde. Otvorili sme zmodernizované Oddelenie onkohematológie I., 
pacientov sme začali liečiť v rámci rádioterapie pomocou najmodernejšieho lineárneho 
urýchľovača, zrekonštruovali a prístrojovo sme zmodernizovali pracovisko magnetickej 
rezonancie, či Oddelenie klinickej onkológie G špecializujúce sa na nádory tráviaceho trak-
tu. Vďaka týmto projektom sa nám tak počas uplynulých rokov podarilo zrekonštruovať 
125 izieb z celkového počtu 150, čiže viac ako 220 z 250 lôžok. 

V súčasnosti realizujeme rekonštrukciu Oddelenia klinickej onkológie D. V najbližších me-
siacoch bude prebiehať projekt výmeny nového, v poradí už druhého, najmodernejšieho 
lineárneho urýchľovača, plánujeme inštaláciu ďalšieho nového CT prístroja, a v prvom 
štvrťroku by sme radi začali náročnú rekonštrukciu Oddelenia anestéziológie a intenzív-
nej medicíny. A samozrejme neustále pracujeme aj na zlepšovaní spoločných verejných 
priestorov, ako sú čakárne, či vestibuly. 

Práve prostredníctvom tohto informačného bulletinu si vám dovoľujeme predstaviť to 
najzaujímavejšie a najdôležitejšie, čo sa udialo v našom ústave v roku 2019.

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
medicínsky riaditeľ



NOVINKY Z ÚSTAVU

ZREKONŠTRUOVALI SME 

Uvedomujeme si, že naši pacienti veľmi citlivo vnímajú nielen svoju liečbu a prístup 
zdravotníckeho personálu, ale aj samotné nemocničné prostredie. Aj preto sme 
sa v roku 2019 snažili modernizovať a rozvíjať jednotlivé pracoviská. Postupne 
rekonštruujeme lôžkové oddelenia, renovujeme priestory ambulancií, obnovujeme 
prístrojové vybavenie, diagnostickú techniku, ako aj vybavenie čakární a verej-
ných priestorov. K mnohým vylepšeniam nás prostredníctvom vašich podnetov 
inšpirujete práve vy, naši pacienti. 

V marci sme na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny kompletne 
zrekonštruovali 3 pacientske izby a hygienickú miestnosť vrátane výmeny okien, 
klimatizácie a vonkajších žalúzií a nadviazali tak na rekonštrukciu v roku 2018.

Od apríla je zrekonštruované nové Oddelenie klinickej onkológie G v pavilóne M 
na 2. poschodí. Rozsiahla obnova plochy (viac ako 600 m²) zahŕňala okrem iného 
komplexnú rekonštrukciu pacientskych izieb, sociálnych zariadení, vyšetrovne, 
jedálne, či infopultu. Pre pacientov je tu k dispozícii celkovo 6 dvojlôžkových izieb 
a 3 jednolôžkové izby s bezbariérovým prístupom. Komplexne zrekonštruované 

priestory prispeli k zvýšeniu komfortu pacientov a rovnako aj zlepšeniu pracov-
ného prostredia pre zamestnancov.

Po aprílovom presťahovaní 3 špecializovaných ambulancií EKG, ECHO, Ambulan-
cie vnútorného lekárstva – predoperačnej (vrátane výmeny okien, dvier, podláh 
a stropov) do priestorov bývalých gynekologických ambulancií na 2. poschodie 
v hlavnej budove sa vytvoril priestor pre nové Prsníkové centrum. Päť prsníko-
vých ambulancii v hlavnej budove na 1. poschodí pacientky využívajú od mája.

Priestorovou a prístrojovou obnovou prešla aj ORL ambulancia. V rámci re-
konštrukcie boli vymaľované všetky miestnosti, vymenené okná, osadené nové 
priečky, umývadlo a obklady. K rozšíreniu a skvalitneniu diagnostiky a starostli-
vosti o našich pacientov prispel aj nový prístroj s multifunkčným systémom. 
Ten okrem iného umožňuje videoendoskopické vyšetrenie uší, nosa, nosohltana 
a hlasiviek, obsahuje taktiež fibroendoskop a mikroskop integrovaný priamo 
v jednotke, pomocou ktorého môže lekár vykonávať plnohodnotné vyšetrenie 
uší s možnosťou zákrokov. 

Komfort pacientov aj personálu zvýšili aj tri nové pacientske izby na Oddelení ane-
stéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM). Kompletnou rekonštrukciou na tomto 
pracovisku prešlo už päť izieb, vymenili sa okná, obklady, elektroinštalácia a na-
montovali sa klimatizácie. Jedna z nových pacientskych izieb je vybavená filtrom. 

Horúčavy v letných mesiacoch lepšie zvládnu pacienti aj zamestnanci, ktorí sa 
pohybujú v priestoroch Oddelenia ambulantnej chemoterapie. V piatich ambu-
lanciách na južnej strane tohto pracoviska totiž pribudli klimatizačné jednotky. 

Oddelenie klinickeJ OnkOlÓgie g

nOVÉ iZBy na Oaim 
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Kompletnou rekonštrukciou prešla aj strecha nad týmto oddelením, počas ktorej 
sa odstránila stará dlažba, vymenila hydroizolácia a súčasne došlo k jej zateple-
niu. V aplikárni pribudol aj nový vetrací systém, pomocou ktorého dochádza 
k výmene „vydýchaného“ vzduchu za čistý vzduch z vonkajších priestorov a ten 
bude následne šetrne rozptyľovaný na pacientov.

Pacientkam spríjemní ich pobyt na lôžku nová terasa na Oddelení gynekologickej 
onkológie (OGO). Obnova terasy zahŕňala osadenie vymývanej dlažby a nového 
exteriérového nábytku.

K výmene a rekonštrukcie strechy došlo aj na budove Oddelenia radiačnej onko-
lógie. Rovnako ako pri rekonštrukciách ostatných striech sme vymenili pôvodný 
plášť za nový a položili novú hydroizoláciu. 

Obnove sa nevyhli ani schodiská na oboch stranách v hlavnej budove. Nová ma-
ľovka, moderné svietidlá a olejový náter do výšky zábradlia určite prispeli k rozjas-
neniu týchto priestorov. Naši pacienti a návštevníci uvítali aj nové lavičky a smet-
né koše. Celkovo sme ich v areáli ústavu osadili sedem, ďalších päť pribudlo na 
zastávke mestskej hromadnej dopravy, kde cestujúcim čakajúcim na spoj chýbali.

Naši pacienti si veľmi rýchlo zvykli na príjemné kolegyne, informátorky v novej 
recepcii v pavilóne M, ktorá je akoby predĺženou rukou recepcie Oddelenia 
ambulantnej chemoterapie a v hlavnej budove na 1. poschodí vedľa ORL 
ambulancie.

nOVá terasa na OgO ZmOderniZOVanÉ scHOdiská

nOVÉ laViČky V areáli nOÚ a na ZastáVke
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Po trojmesačnej kompletnej rekonštrukcii sme 7. augusta slávnostne otvorili 
Oddelenie onkohematológie I. Komplexná obnova plochy viac ako 800 m², 
ktorá zahŕňala výmenu okien, dvier, nábytku, svietidiel, stropu a podlahy, vybu-
dovanie novej jedálne, či inštaláciu vonkajších žalúzií a klimatizácie, zohľadňo-
vala predovšetkým pohodlie a bezpečnosť hospitalizovaných pacientov. Osem 
jednolôžkových, dve dvojlôžkové pacientske izby a jedna trojlôžková izba dis-
ponujú vlastným novým sociálnym zariadením. V každej jednolôžkovej izbe je 
nainštalovaná klimatizácia. Všetky izby sú vybavené novými polohovateľnými 
posteľami, príručnými a servírovacími stolíkmi, kreslami a stoličkami. Tri izby 
sú určené pre imobilných pacientov. Súčasťou každej izby je multifunkčná 
rampa s prívodom medicinálnych plynov a systémom komunikácie so ses-
trou, bezplatné wifi pripojenie na internet a veľkoplošná televízia. K zvýšeniu 
poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti prispela aj nová vyšetrovňa 
a čistiaca miestnosť.

V letných mesiacoch prešlo modernizáciou aj MR pracovisko. Pôvodný MR prí-
stroj bol vylepšený tak, aby spĺňal požiadavky na výkon nového spektra vyšetre-
ní. Modernizácia prístroja umožňuje realizovať nové typy vyšetrení a obrazová 
kvalita je v súčasnosti na omnoho vyššej úrovni. V rámci obnovy pracoviska sme 
priestory vymaľovali, osadili nové svietidlá, podhľady, nainštalovali klimatizáciu 
a ochranné prvky. 

Ku skvalitneniu nemocničného prostredia prispelo vymaľovanie dvoch kožných 
ambulancií v hlavnej budove na 1. poschodí a tiež výmena okien a parapet 
v aplikárni na Oddelení ambulantnej chemoterapie v hlavnej budove na 2. 
poschodí.

Začiatkom septembra bola do prevádzky uvedená nová Gastroenterologická 
ambulancia V. v priestoroch bývalej ambulantnej gynekologickej zákrokovne 
v hlavnej budove na 2. poschodí. 

Od októbra sú vymaľované obidve Pneumologicko – endoskopické ambulancie 
v hlavnej budove na 2. poschodí a tiež chodba na prízemí pri Centrálnych operač-
ných sálach a steny pri osobných výťahoch na jednotlivých schodiskách v hlavnej 
budove. Koncom októbra odštartovali stavebné práce na prípravu umiestnenia 
nového lineárneho urýchľovača a CT simulátora v Pavilóne radiačnej onkológie 
na prízemí. V tomto pavilóne sú od decembra pre našich pacientov k dispozícii 
štyri zrekonštruované ambulancie: Konziliárna ambulancia radiačnej onkológie 
a Ambulancia radiačnej onkológie I., II. a III.

Koncom minulého roka sme tiež spustili kompletnú renováciu Oddelenia kli-
nickej onkológie D v hlavnej budove na 3. poschodí a rekonštrukčné práce na 
prípravu umiestnenia zobrazovacieho zariadenia – skiaskopicko-skiagrafickej 
steny v hlavnej budove na prízemí.

Ku skvalitneniu nemocničného prostredia prispela aj novembrová výmena 
vzduchotechniky a klímy v aplikárni na Oddelení ambulantnej chemoterapie 
v hlavnej budove na 2. poschodí. V decembri začala montáž nového lineárneho 
urýchľovača v Pavilóne radiačnej onkológie na prízemí.

PLÁNOVANÉ PROJEKTY 

V našom ústave sa nám podarilo zrekonštruovať už takmer všetky lôžkové od-
delenia, kompletnou prestavbou a modernizáciou prešlo aj mnoho ďalších pra-
covísk. V januári plánujeme sprevádzkovať ďalšie kompletne zrekonštruované 
Oddelenie klinickej onkológie D v hlavnej budove na 3. poschodí. 

V prvom štvrťroku by sme radi začali náročnú finálnu etapu rekonštrukcie Od-
delenia anestéziológie a intenzívnej medicíny. 

Od januára plánujeme spustiť prevádzku mobilného hospicu v Bratislave 
a blízkom okolí, kam sa dá dostať do 40 min od nášho ústavu. Mobilný hospic 
Klenová bude poskytovať paliatívnu lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť 
v domácom prostredí pacientov, v prípade, že ich rodina vie zabezpečiť opatro-
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sláVnOstnÉ OtVOrenie OOHi.
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Jedným z najdôležitejších rekonštrukčných projektov v roku 2019 je nepochyb-
ne nový lineárny urýchľovač, ktorý sme uviedli do prevádzky v máji. Moderný 
prístroj najnovšej generácie v rámci rádioterapie zvyšuje komfort pacientov, mi-
nimalizuje nežiaduce dávky žiarenia na okolité tkanivá, skracuje čas ožarovania. 
Taktiež umožňuje rozšíriť spektrum liečby nádorových ochorení.

Našim kolegom z Oddelenia patologickej anatómie zaiste uľahčí a zefektívni 
prácu nová automatizovaná linka. Nový farbiaci automat disponuje až 50-timi 
farbiacimi programami, pričom za hodinu dokáže zafarbiť až 660 sklíčok. Spolu 
s montovacím automatom, ktorý pokrýva zafarbené preparáty špeciálnym fil-
mom s optickými vlastnosťami skla, sú veľmi potrebnou súčasťou celého procesu 
výkonov na oddelení. Pomocou tejto novinky dokážu kolegovia pokryť až 1800 
sklíčok za hodinu.

Na Rádiologickom oddelení využívame od marca nový digitálny mamografic-
ký prístroj na röntgenové vyšetrenie prsníkov s veľmi nízkou dávkou žiarenia. 
Je jedným z najúčinnejších vyšetrení pri zisťovaní rakoviny prsníka aj v skorom 
štádiu a iných chorobných zmenách v prsníku. 

vanie nevyliečiteľne chorého. Mobilný hospic je ideálnou formou starostlivosti 
o chorého a zomierajúceho pacienta s cieľom zlepšiť kvalitu jeho života a jeho 
rodiny, zoči-voči život ohrozujúcemu ochoreniu.

PRÍRASTKY V PRÍSTROJOVOM 
VYBAVENÍ 
Dôkazom neustáleho zvyšovania poskytovanej zdravotnej starostlivosti v na-
šom ústave je aj zavedenie používania tzv. PICC katétrov. Ide o novinku, ktorá 
u indikovaných skupín onkologických a onkohematologických pacientov nahradí 
klasické centrálne venózne katétre (CVK). Nový spôsob v aplikácii liečby a výživy 
je určený pre pacientov, ktorí majú zlé žily a musia dostávať infúzie, prípadne 
musia dostávať také infúzie, ktoré nemožno podávať do periférnej kanyly (pa-
renterálna výživa, niektoré druhy chemoterapie). Oproti klasickému CVK ide 
o žilový prístup, ktorý má menej infekčných komplikácii a keďže sa namiesto 
do krčnej žily zavádza do žily v hornej časti ramena, je pre pacienta pohodlnejší 
a menej ho obmedzuje. 

Na Oddelení lekárskej genetiky pribudol od septembra nový automatizova-
ný skenovací systém pre cytogenetické analýzy vzoriek kostnej drene alebo 
periférnej krvi. Ide o kombináciu plne motorizovaného mikroskopu a softvéru, 
ktorý sám skenuje a sníma cytogenetické preparáty (sklíčka), pričom vyhľadáva 
mitózy (typ bunkového delenia) a nahráva ich snímky do databázy, v ktorej ich 
potom cytogenetici hodnotia a zostavujú karyotyp pacienta (mikroskopický 
obraz chromozómov). Toto zariadenie uľahčuje a urýchľuje prácu cytogene-
tikov v tom, že odbúrava náročné a zdĺhavé manuálne vyhľadávanie mitóz na 
sklíčkach a prenáša samotné vyhodnocovanie nálezov z okuláru mikroskopov 
na obrazovku počítača.
 
Novinkou v liečbe rán (preležanín, popálenín, kožných ochorení, rán chirur-
gického pôvodu) na našich pracoviskách je tablet so špeciálnym softvérom 
Electreasure. Pomocou jeho jednoduchého systému môžeme rýchlo a bezpečne 
zmerať plochu rany a na základe archivácie fotografií postupne vyhodnocovať 
efektívnosť indikovanej liečby. Program dokáže rýchlo zmerať, posúdiť a vyhod-
notiť ranu v jednotlivých fázach hojenia, resp. na základe zmeraných výsledkov 
graficky zobraziť vývoj hojenia rany. 

lineárny UrỲcHľOVaČ
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TECHNICKO – MATERIÁLNE VYBAVENIE 

Začiatkom augusta sme pre Centrálne operačné sály pomocou posuvných a skri-
ňových systémov vytvorili nové priestory na uskladnenie prístrojového vybavenia 
a chirurgických nástrojov. Od septembra sú pred týmto pracoviskom nainštalo-
vané nové vstupné teleskopické dvere.

Od novembra sú nainštalované pred ľavým vchodom do hlavnej budovy nové 
teleskopické dvere. V decembri sa nad tieto dvere z vnútornej strany namon-
toval ohrievač.

NOVINKY 

Od februára si môžu športoví priaznivci „zaparkovať“ svoje bicykle na cyklosta-
novisku pred hlavnou budovou ústavu. Od marca je k dispozícií zrevitalizované 
horné a spodné kryté verejné parkovisko pred areálom ústavu oproti vrátnici. 
Obidve parkoviská majú nový asfaltový povrch a nové vodorovné dopravné 
označenie spolu poskytujú 75 parkovacích miest.

Koncom júla nám v ústave pribudli tri nové prenosné defibrilátory, efektívni 
pomocníci v prípade náhlej zástavy srdca. Slúžia nielen pre zdravotníkov, ale 
aj pre laikov. Od používateľa vyžadujú iba zapnutie a nalepenie elektród na 
hrudník pacienta. Prístroj dokáže samostatne vyhodnotiť EKG, a tým rozhodnúť 
o potrebe defibrilácie a následne vyzvať záchrancu na spustenie defibrilačné-
ho výboja. Defibrilátory nájdete pri recepcii na prízemí v hlavnej budove, pri 
recepcii Oddelenia ambulantnej chemoterapie a tiež vo vestibule na prízemí 
v pavilóne M.

V septembri sme nainštalovali nový navigačný systém, aby sa naši pacienti aj ich 
príbuzní vedeli v našich priestoroch lepšie zorientovať. Veľké tabule s podrobným 
popisom jednotlivých pracovísk nájdete na prízemí v hlavnej budove pri lekárni 
a informačnom pulte a rovnako aj v strede vstupného vestibulu v pavilóne M. 
Navyše k lepšej orientácii prispejú aj tabule, ktoré sú umiestnené pri schodiskách 
a výťahoch na každom poschodí v hlavnej budove.

V septembri sme spojazdnili potrubnú poštu, ktorá dokáže rýchlo, bezpečne 
a spoľahlivo prepraviť v špeciálnom puzdre laboratórne vzorky z Centrálnych 

operačných sál na Oddelenie patologickej anatómie a naopak. Tento moderný 
prepravný systém, ktorý je riadený pomocou modernej riadiacej centrály, výrazne 
skráti čas prepravy vzoriek z niekoľkých minút na približne 20 sekúnd. Na pohon 
prepravnej linky slúži samostatné dúchadlo, ktoré poháňa špeciálne puzdro so 
zásielkou v potrubí. Prepravné puzdro je vybavené dvomi programovateľnými 
čipmi. Potrubná pošta tak výrazne skráti čas čakania počas operácie na výsledok 
histologického vyšetrenia.

→
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PODPORILI SME 

Stalo sa už peknou tradíciou, že Deň narcisov, ktorý bol 11. apríla 2019, náš ústav 
opäť rozkvitol žltými kvetmi solidarity. V rámci 23. ročníka kampane Ligy proti 
rakovine sa nám spolu s pacientmi a ich príbuznými podarilo vyzbierať 2 222 eur. 
17. júna Liga proti rakovine poskytla z tejto finančnej verejnoprospešnej zbierky 
nášmu Gastroenterologickému oddeleniu 5 000 eur na zakúpenie prístroja, ktorý 
výrazne zvýši komfort pacienta a zároveň zmierni jeho bolesť nielen počas, ale 
aj po samotnom endoskopickom vyšetrení.

12. máj – Medzinárodný deň sestier patril všetkým sestrám, laborantkám, la-
borantom, techničkám, technikom, fyzioterapeutkám, fyzioterapeutom, zdravot-
níckym asistentkám, zdravotníckym asistentom, sanitárkam a sanitárom. Za ich 
starostlivý prístup k pacientom, každodennú namáhavú a obetavú prácu sa im 
osobne poďakoval generálny riaditeľ Tomáš Alscher, ktorý s vedúcou odboru ošet-
rovateľstva Katarínou Zanchetta navštívili 34 pracovísk. Medzinárodný deň sestier 
našim oceneným kolegom bude pripomínať keramický hrnček s poďakovaním.

Stalo sa už milým zvykom, že našich pacientov pravidelne navštevujú a tak trošku 
aj liečia zdravotní klauni. Sestrička Róza a doktor Trubka zaplnili nemocničné 
izby svojím láskavým humorom a slovom. Aj naši zamestnanci na Oddelení 
radiačnej onkológie a na Oddelení chirurgickej onkológie D pookriali a uvítali 
príjemnú zmenu v každodennej práci. Dnes sú už profesionálni zdravotní klauni 
považovaní za účinnú súčasť liečebného procesu v nemocniciach po celom svete. 
Viac o zmysluplnej činnosti občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors 
sa dozviete na webovej stránke: https://cervenynos.sk/

Po prvýkrát sa do výnimočnej akcie „dm ženský beh 2019“ zapojili aj naše 
sestry, lekárky, laborantky, sanitárky, farmaceutky a kolegyne z administratívy. 
V neprehliadnuteľných neónových tričkách v sobotu 14. septembra až 80 našich 
odhodlaných kolegýň úspešne zvládlo 4 kilometrovú trať po Bratislave. Časť štar-
tovného z akcie poputuje na dovybavenie časti existujúceho športového ihriska, 
vždy v inej mestskej časti Bratislavy, športovými pomôckami, ktoré slúžia počas 
roka všetkým športovcom k cielenému rozvíjaniu ich pohybových schopností. 
Viac o projekte: https://www.dm-zenskybeh.sk/o-projekte.html

ŽenskỲ BeŽeckỲ tím nOÚ

ZdraVOtní klaUni

→
sViatOČnỲ deŇ sO sestramigr sa Pridal k dŇU narcisOV
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ŠÍRIME OSVETU 

Pri príležitosti spustenia informačnej kampane k národnému skríningovému 
programu rakoviny hrubého čreva a konečníka Nezahoď svoj život – Urob si už 
dnes preventívny test sme sa spolu s primárom Gastroeneterologického odde-
lenia MUDr. Borisom Pekárkom, PhD. 12. marca zúčastnili na tlačovej konferen-
cii na pôde Ministerstva zdravotníctva SR. Všetci dobre vieme, že onkologické 
ochorenie sa spočiatku nemusí prejavovať žiadnymi alebo len zanedbateľnými 
príznakmi. V prípade takýchto spočiatku bezpríznakových ochorení sa využíva ce-
loplošné, systematické vyhľadávanie najčastejších diagnóz tzv. skríning. Hlavnou 
úlohou onkologického skríningu je odhaliť nádorové ochorenie v skorom štádiu, 
v ktorom je liečiteľné a vyliečiteľné. Prvá fáza skríningového programu pre rako-
vinu hrubého čreva a konečníka (kolorektálny karcinóm) sa začala v januári na 
vzorke 20 tisíc ľudí vo veku od 50 do 75 rokov, ktorí poštou dostali jednoduchý 
test na okultné (skryté, voľným okom neviditeľné) krvácanie. Test so vzorkou 
stolice odovzdajú vybraní poistenci svojmu všeobecnému lekárovi, ktorý ho vy-
hodnotí. Pri pozitívnom výsledku by mal pacient následne absolvovať kolonosko-
pické vyšetrenie, aby sa zistila príčina krvácania. Viac informácii o skríningovom 
programe: https://www.noisk.sk/pacient/prevencia-a-skrining-v-onkologii/
skrining-kolorektalneho-karcinomu

15. októbra sa v našom ústave uskutočnila tlačová konferencia venovaná celo-
slovenskej kampani PINK OKTÓBER: Zachráň svoje prsia – zachrániš život! 
Celý ružový október pacientska organizácia NIE RAKOVINE spolu aj s našimi le-
kármi, pacientkami, umelcami a športovcami intenzívne upozorňovala, že vyše 
30 000 Sloveniek, ktorým do života zasiahla rakovina prsníka, si vyžaduje viac 
pozornosti, starostlivosti, liečby, a toto ochorenie viac osvety.

7. novembra na pôde nášho ústavu odštartovala ministerka zdravotníctva SR 
Andrea Kalavská celoplošný skríningový program karcinómu krčka mater-
nice, ktorý sa týka žien vo veku od 23 do 64 rokov. O presadenie populačného 
skríningu rakoviny krčka maternice, ktorú najčastejšie zapríčiňuje dlhodobá 
infekcia HPV vírusom, sa zaslúžil aj náš kolega, gynekológ Oliver Sadovský. Viac 
informácii o skríningovom programe: https://www.noisk.sk/pacient/preven-
cia-a-skrining-v-onkologii/skrining-rakoviny-krcka-maternice

27. novembra sa v našom zdravotníckom zariadení uskutočnil workshop pri prí-
ležitosti 25. výročia Oddelenia klinických skúšaní v NOÚ, na ktorom sme si 

pripomenuli úspechy našich kolegov, významných odborníkov. Hlavnou témou 
podujatia bol pohľad do histórie a súčasný stav klinického výskumu v zdravotníc-
tve. Viac ako 3 000 pacientov, 500 schválených projektov, 25 ročné skúsenosti 
s klinickými skúšaniami a biomedicínskym výskumom a viac ako 70 publikácií 
charakterizuje v kocke históriu Oddelenia klinických skúšaní v našom ústave. 
Vďaka klinickým skúšaniam sa pacienti môžu dostať k najmodernejším, inova-
tívnym terapiám, ktoré ešte nie sú prístupné širšej verejnosti. 

→

tlaČOVá kOnFerencia Pink OktÓBer

tlaČOVá kOnFerencia na mZ sr
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Dôležité informácie o inovatívnych liečebných postupoch, o aktuálne prebie-
hajúcich klinických skúšaniach na Slovensku sprístupňuje odbornej a laickej 
verejnosti Register onkologických klinických skúšaní na Slovensku, ktorý 
bol založený v rámci Národného onkologického inštitútu. Viac informácii o pre-
biehajúcich klinických skúšaniach: https://www.noisk.sk/klinicke-skusania/
informacie-pre-pacientov

NAŠE ÚSPECHY 

Naša skvelá odborníčka, ktorá v našom ústave takmer 20 rokov viedla Oddelenie 
paliatívnej medicíny, MUDr. Kristína Križanová si 27. januára prevzala prestíž-
ne ocenenie Krištáľové krídlo. Prvé oddelenie paliatívnej starostlivosti na Slo-

vensku vzniklo práve vďaka jej entuziazmu a húževnatosti v NOÚ pred takmer 
25 rokmi. Pani doktorka poukázala na nevyhnutnosť dôstojných podmienok na 
sklonku života aj u ťažko chorých onkologických pacientov. Výrazne prispela 
k tomu, že paliatívna medicína sa stala dôležitou súčasťou onkologickej liečby, 
ktorá v dnešnej dobe dokáže zmierniť fyzické utrpenie pacientov.

Vysokú úroveň poskytovania odbornej starostlivosti v našom ústave potvrdil ďalší 
náš ocenený lekár, špičkový chirurg Doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD., prednosta 
Kliniky chirurgickej onkológie. 8. apríla si prevzal Cenu ministerky zdravotníctva 
SR. Aj počas svojho 12 ročného pôsobenia v NOÚ zaviedol v chirurgickej liečbe 
najnovšie poznatky vedy. Venuje sa tým najzákernejším formám rakoviny a zá-
roveň „vychováva“ a vzdeláva ďalšie generácie chirurgov. 

Špičkovú odbornosť nášho ústavu potvrdil ďalší z našich ocenených lekárov, drži-
teľ Krištáľového krídla z roku 2016. Profesor MUDr. Michal Mego, DrSc. získal 
ocenenie v kategórii Osobnosť vedy a techniky 2019 za translačný výskum 
v onkológii, predovšetkým za nové metódy detekcie cirkulujúcich nádorových 
buniek, za ktoré získal dva medzinárodné patenty. 

Vďaka odbornému a ľudskému prístupu medzi pacientmi obľúbená, známa tiež 
ako sestra, ktorá vie najlepšie pichnúť kanylu s úsmevom, a to aj pri vysokom 
pracovnom zaťažení, Ľubica Figurová z Oddelenia ambulantnej chemoterapie, 
získala mimoriadne ocenenie „Moja sestra“. Ľubka, ktorú nominovali zástupco-
via pacientskeho združenia OZ Lymfona Slovenska, si 22. novembra ocenenie 
osobne prevzala z rúk ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej a prezidentky 
AOPP Márie Lévyovej počas tretej celoslovenskej pacientskej konferencie AOPP.

daniel PinĎák (PrVỲ sPraVa)kristína kriŽanOVá

→

tlaČOVá kOnFerencia mZ sr V nOÚ 
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Koncom septembra putovalo do Národného onkologického ústavu ďalšie vý-
znamné ocenenie. Titul TOP LEKÁR v kategórii gynekológia si na konferencii 
Slovenské zdravotníctvo 2019 prevzal MUDr. Oliver Sadovský, CSc. V hlasovaní 
v rámci desiatich ocenených kategórií vybrali nášho kolegu odborníci a čitatelia 
tohto týždenníka Zdravotnícke noviny. Pán doktor je skvelý odborník s ľudským 
prístupom, ktorý sa zaslúžil o presadenie celoplošného skríningu a prevencie 
karcinómu krčka maternice na Slovensku. 

Významné ocenenie za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť získala vedú-
ca fyzioterapeutka Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 
Mgr. Marta Poláková. Spolu s pani primárkou Evou Husarovičovou začiatkom 
90 – tych rokov položili základy rehabilitácie ako dôležitej súčasti onkologickej 
liečby. Svojich študentov, budúcich fyzioterapeutov vedie k tomu, aby si uve-
domovali, že každý pacient je niekomu blízky. Vyžaduje si individuálny prístup 
a veľkú mieru empatie. Aj vďaka jej usilovnej práci je v našom ústave Oddelenie 
fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie jedno z najvýznamnejších pra-
covísk na Slovensku špecializujúce sa na liečbu lymfedému onkopacientov. Ročne 
poskytne liečbu, konzultáciu viac než 1500 pacientom s diagnózou lymfedém.
 

BRATISLAVSKÉ ONKOLOGICKÉ DNI 

Kľúčovou témou už 56. ročníka odborného podujatia, ktoré sa konalo 19. – 20. 
septembra 2019 v Bratislave, bola inovatívna liečba nádorových ochorení – imu-
noterapia, ktorá spôsobuje napríklad odbrzdenie zabrzdenej imunitnej reakcie. 
Bohaté zastúpenie našich špičkových odborníkov najmä v oblasti klinickej a pa-
liatívnej onkológie aj v tomto ročníku prispelo ku každoročnej vysokej kvalite 
dlhodobo uznávaného podujatia. 

NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ INŠTITÚT (NOI) 

Národný onkologický inštitút v spolupráci s medzinárodnou spoločnosťou v ob-
lasti zdravotníckych dát IQVIA aktualizuje na mesačnej báze pravidelný zoznam 
onkologických liekov, ktorý je určený pre lekárov. Zoznam poskytuje prehľad 

ľUBica FigUrOVá (tretia sPraVa)

OliVer sadOVskỲ

micHal megO Ocenenie Pre martU POlákOVÚ
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schválených liekov a liekov prioritne dostupných cez štandardnú kategorizáciu 
liekov zverejňovanú na stránke MZ SR. Viac informácii: https://www.noisk.sk/
lekar/diagnostika-a-liecba

Každý rok na Slovensku pribudne viac ako 30 000 nových prípadov onkologic-
kých ochorení. Toto alarmujúce číslo môžeme výrazne znížiť vďaka trom pre-
biehajúcim skríningom, ktoré majú odhaliť rakovinu hrubého čreva a konečníka 
(kolorektálny karcinóm), rakovinu krčka maternice a rakovinu prsníka v skorom 
štádiu, v ktorom je liečiteľné a vyliečiteľné.

V rámci prevencie a skríningu poskytuje NOI odbornú platformu pri zavedení 
týchto skríningových programov a v spolupráci s Národným centrom zdravotníc-
kych informácií (NCZI) bude zabezpečovať priebežné vyhodnocovanie skríningov. 

Začiatkom septembra spustilo MZ SR celoštátny skríning karcinómu prsníka, 
týka sa žien vo veku od 50 do 69 rokov, ktoré v posledných 2 rokoch neabsolvovali 
mamografiu a nemajú v anamnéze rakovinu prsníka. Viac informácii o skríningo-
vom programe: https://www.noisk.sk/pacient/prevencia-a-skrining-v-onkologii/
skrining-rakoviny-prsnika

NOI v spolupráci s Európskou spoločnosťou klinickej onkológie (ESMO) doteraz 
vydalo 11 pacientskych brožúrok, v ktorých pacienti môžu nájsť potrebné a dô-
ležité informácie o jednotlivých onkologických ochoreniach. Pacientske príručky 
postupne zverejňujeme na webovej stránke NOI: https://www.noisk.sk/pacient/
onkologicke-ochorenia

V spolupráci s NCZI sa podarilo NOI pripraviť výstupy základných epidemiolo-
gických parametrov Národného onkologického registra SR v dynamickej podobe. 
Národný onkologický register eviduje novodiagnostikované prípady primárnych 
nádorov, ich základnú charakteristiku a liečbu. Sleduje tiež počet chorých v urči-
tom časovom okamihu a mortalitu v určitom časovom období. Viac informácii: 
https://www.noisk.sk/narodny-onkologicky-register/epidemiologia-nadoro-
vych-ochoreni-na-slovensku
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