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Milé čitateľky,
milí čitatelia,

P

ráve držíte v rukách historicky prvé číslo časopisu Združenia priateľov
NOÚ. Keď sme rozmýšľali nad názvom časopisu – nad tým, čo najlepšie
vyjadrí posolstvo našich slov pre vás – v redakčnom tíme sme sa jednoznačne nadchli a zhodli pre názov SPOLU. Prečo práve táto cesta?

Transparentné neziskové občianske združenie založené lekármi a zamestnancami NOÚ
Vznik v roku 2009
Obnovujeme prístrojový park a modernizujeme technické vybavenie
Rekonštruujeme a kultivujeme priestory
Zlepšujeme podmienky pre našich pacientov
v čakárňach i ambulanciách
Zvyšujeme pacientsky komfort

Vytvárame atmosféru priateľského prostredia
Podporujeme podujatia orientované na osvetu, prevenciu a liečbu onkologických ochorení
Staráme sa o rozvoj všetkých pracovísk NOÚ
Všetky získané prostriedky sú použité výhradne na aktivity a obnovu NOÚ
Finančné dary prijímame na účte:
2625180899/1100
www.priatelianou.sk

Onkologické ochorenie je jednou z najťažších diagnóz vôbec. Na to, aby ju
pacient mohol úspešne zvládnuť, je potrebných množstvo lekárov, odborníkov
a zdravotníckeho personálu, ktorí musia bezchybne SPOLUpracovať vo veľmi
súdržnom a profesionálnom tíme. Aj keď pocity úzkosti, frustrácie, strachu sú
u onkologického pacienta legitímne prítomné takmer stále, žiaden pacient nie
je na svoju diagnózu sám. SPOLU s ním sú tu iní úspešne vyliečení onkologickí
pacienti, ktorí mu môžu byť v procese liečby oporou a motiváciou. SPOLU s ním
sú tu aj jeho rodinní príslušníci a priatelia, ktorí trpia podobne, ale hlavne sa
snažia svojou SPOLUpatričnosťou byť so svojím blízkym prostredníctvom rôznych foriem pomoci. A v neposlednom rade sú tu špičkové vedecké tímy, ktoré
sa SPOLU snažia nachádzať nové liečebné postupy a posúvať tak pomyselnú
latku v liečbe za horizonty, kde bude každý druh rakoviny úspešne vyliečiteľný.
Aj zo svojej dlhoročnej lekárskej praxe onkológa v najšpičkovejšom zariadení
na Slovensku môžem potvrdiť, že SPOLU nám to ide ľahšie... Preto aj názov
nášho časopisu skrýva v sebe túto silnú symboliku.
A prečo práve časopis? Slová majú obrovskú moc. Nie nadarmo sa hovorí, že aj
slová dokážu liečiť. Pevne verím, že aj tie naše, ktoré sme SPOLU s odborníkmi z Národného onkologického ústavu zodpovedne pretavili do zaujímavých
aktualít, odborných informácií a rád o liečbe rakoviny či inšpiratívnych osobných príbehov, budú hnacím motorom pre všetkých s odkazom, že aj na prvý
pohľad negatívna onkologická diagnóza má v súčasnosti vďaka kvalitnej liečbe
potenciál úspešného vyliečenia sa. Budem tiež veľmi rád, ak si, milí čitatelia,
nájdete čas aj na krátku spätnú väzbu, vďaka ktorej budeme SPOLU posúvať
náš časopis na kvalitatívne vyššiu úroveň.
S vďakou a úctou i so želaním príjemného čítania,
MUDr. Jozef Dolinský
riaditeĽ národného onkologického ústavu
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Obraz Slnečnice si môžete pozrieť na Oddelení ambulantnej chemoterapie
na 2. poschodí hlavnej budovy.
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DANO BROGYÁNYI SLNEČNICE
Dano Brogyányi sa narodil 14. augusta 1958 v Nitre. V rokoch 1973 – 1977 študoval na Strednej škole výtvarných umení v Bratislave u profesorky Miloty
Havránkovej. Neskôr vyštudoval FAMU v Prahe – odbor umelecká fotografa
u prof. Jána Šmoka. Vo svojich výtvarných snaženiach ide v šľapajách Andyho
Warloha, avšak ako Warhol vnášal do banality vážnosť, tak Brogyányi vnáša
do vážnosti humor a satiru. Tématiku popartu však posúva a rozvíja pomocou
súčasných techník digitálnej fotograﬁe, veľkoplošných printov aj graﬁckou
technikou serigraﬁe. Má za sebou niekoľko samostatných výstav doma i v zahraničí v Prahe, Viedni, Varšave, Berlíne, Florencii a Paríži.
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aktuality

Moderná
transplantačná jednotka
svetového štandardu

Obraz pokrstili
bozkom
Poslaným bozkom ako symbolickým
vyjadrením spojenia medzi nebom
a zemou počas slávnostného otvorenia zrekonštruovanej transplantačnej
jednotky Národného onkologického
ústavu pokrstili herečky Mária Kráľovičová, Zuzana Mauréry a Eva Sakálová obraz, ktorý ústavu venovala jedna
z pacientok. Chcela odovzdať svoj príbeh ďalej a pomôcť tak chorým prekonať strach a beznádej.

Špičkové technológie, lepšie vybavenie, viac izieb a vyšší
komfort pre pacienta. To všetko priniesla rekonštrukcia
transplantačnej jednotky oddelenia onkohematológie.

FREE

Bezplatná WiFi

Ďakujeme za 2%
Najprísnejšie hygienické normy, ktoré
sú porovnateľné s tými na operačnej
sále, platia pre pracoviská, kde sa liečia pacienti odkázaní na transplantáciu krvotvorných kmeňových buniek.
Ich imunita je totiž v čase liečby znížená na minimum, preto je dôležité
vylúčiť akékoľvek riziko potenciálnej
nákazy. Predstavujú ho aj mobil, kniha, notebook, toaleta či sprcha. To
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všetko je na našom oddelení transplantačnej jednotky už minulosťou.
Umožnili to kvalitné technológie,
najmä vzduchotechnické zariadenie,
ktoré dokáže niekoľkonásobne viac
filtrovať čistý vzduch a zabezpečiť
vysokú sterilitu prostredia. Súčasťou
každej izby sa tak mohlo stať sociálne
zariadenie, televízor, telefón alebo
bezplatný prístup na internet.

Moderné technológie pomohli zmeniť
i režim na pracovisku. Keďže možný
zdroj nákazy predstavovali aj návštevy a kontakt s najbližšími, pacienti zostávali počas celej doby liečby, t.j. 3 až
5 týždňov, v úplnej sociálnej izolácii.
Tomu je však koniec, väčšina pacientov sa tak môže stretávať s rodinou
a blízkymi.●

Tento rok sa NOÚ podujal na prvú
veľkú verejnú kampaň, ktorá zahŕňala televízne a rozhlasové spoty, vizuály v printových médiách, bilbordy.
Cieľom bolo vyzbierať čo najviac 2%
z daní za rok 2014. Všetky propagačné
aktivity hradilo Združenie priateľov
NOÚ zo svojich prostriedkov. Radi
by sme vyzdvihli ústretový prístup k
spolupráci zo strany hercov Františka

Kovára, Petry Vajdovej, Zuzany Mauréry a Roba Rotha. Veríme, že vďaka
kampani i letákom rozdaným v rámci
ústavu, ako aj informáciám uverejneným na www.priatelianou.sk, sa
nám podarilo minuloročnú sumu z 2%
prekonať. Všetkým prispievateľom
veľmi pekne ďakujeme. O využití ﬁnančného obnosu budeme informovať v ďalších číslach nášho SPOLU.

ČASOPIS ZDRUŽENIA PRIATEĽOV NOÚ

Návštevníkom a pacientom Národného
onkologického ústavu sú k dispozícií
bezplatné WiFi zóny: na prízemí hlavnej budovy, budovy rádioterapie a pavilónu M. Hlavná budova je bezplatným
WiFi signálom pokrytá sčasti aj na 2.
a 4. poschodí, rovnako je pripojenie
čiastočne možné aj vo vonkajších
priestoroch na lavičkách pri fontáne pred vchodom do hlavnej budovy.
Všetky miesta sú označené nálepkami free wifi. Veríme, že táto služba
umožní pacientom a návštevníkom
ústavu skrátiť si chvíle pri čakaní na
vyšetrenie, respektíve na svojich blízkych. Preto pracujeme na rozšírení
bezplatných WiFi zón aj v ďalších našich priestoroch.
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pozvánka

»

aktuality

Je to presne 25 rokov existencie moderného novodobého
Národného onkologického
ústavu v priestoroch bývalého Štátneho ústavu národného zdravia na Klenovej ulici.

Ožíva nová
poštová známka

Umenie pre život
Boj proti onkologickým ochoreniam nachádza svoje
umelecké vyjadrenie v tanečnom gala už päť rokov.
Špičkoví baletní umelci z celého sveta po prvý krát
zatancujú na tóny živého orchestra!

M

yšlienka spoločného projektu Národného onkologického ústavu, Slovenského národného divadla a neskôr
aj neziskového Združenia priateľov
NOÚ skrsla na Plese v opere. Jej autormi boli profesor Juraj Pechan, prednosta chirurgickej kliniky ústavu,
vtedajší riaditeľ divadla Mário Radačovský a známa moderátorka a súčasná veľvyslankyňa SR v Rakúsku Alena
Heribanová. Tradíciu tanečných galavečerov po menšej pauze obnovil Jozef
Dolinský, riaditeľ ústavu a predseda
Združenia priateľov NOÚ. Z prvotného nápadu datovaného do roku 2009
je dnes malá oslava v podobe 5 rokov.
Tento rok sa k nej pridá aj ďalšia, oveľa
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väčšia. Je to presne 25 rokov existencie
moderného novodobého Národného
onkologického ústavu v priestoroch
bývalého Štátneho ústavu národného zdravia na Klenovej ulici.
Aj preto chceme 5. výročie Umenia
pre život urobiť výnimočným. Opätovne nám v tom pomôžu vynikajúci
tanečníci svetového formátu z Holandského národného baletu, Nórskeho národného baletu, Veľkého divadla
v Moskve, ako aj ďalších popredných
baletných scén. Po prvý krát zatancujú na tóny živého hudobného telesa
– Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Podujatie získalo okrem
dvoch už stálych partnerov, Slovenskej pošty a spoločnosti Samsung,

Človek
musí
aj dávať

so sestrami
Dobrá zdravotná sestra je pre pacientov požehnaním. Stará sa o nich, má
ich na očiach aj na mysli a v mnohých
prípadoch im vytvára aj pocit dočasného domova. Jej úloha v nemocnici
je nezastupiteľná, no náročná. Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier,
ktorý sa slávi každoročne 12. mája,
si preto vedenie NOÚ uctilo všetky
zdravotné sestry, laborantky i sanitárky. Zástupcovia ústavu navštívili
jednotlivé oddelenia a kliniky, pričom

Pri príležitosti 5. výročia gala Umenie
pre život a 25. výročia existencie novodobého Národného onkologického
ústavu na Klenovej v spolupráci so
Slovenskou poštou uzrie svetlo sveta
špeciálna poštová známka. Jej tvorcom je akademický maliar prof. Robert Jančovič. Krst jubilejnej známky
prebehne na slávnostnom galavečere
5. novembra. Výťažok z predaja bude
venovaný Združeniu priateľov NOÚ na
podporu aktivít ústavu.
O práci zdravotnej sestry sme
sa pozhovrárali s PhDr. Beatou
Bernadičovou, vedúcou sestry
Kliniky chirurgickej onkológie.

aj mediálneho partnera, Slovenskú
televíziu, ktorá bude gala neskôr vysielať zo záznamu.
Podujatie nemá klasický charitatívny
rozmer. Jeho cieľom je vytvoriť priestor
pre spoločné stretnutie bývalých, súčasných, ale aj potenciálnych darcov
a sponzorov aktivít NOÚ, bez pomoci
ktorých by sme nedokázali zvyšovať
kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a komfort pacientov.
Buďte jeho súčasťou aj vy! Prijmite
pozvanie na 5. ročník Umenia pre
život, ktoré sa uskutoční 5. novembra v priestoroch novej budovy Slovenského národného divadla. Lístky
si môžete rezervovať alebo zakúpiť
v pokladni divadla.●

SPOLU

Prečo ste sa rozhodli stať zdravotnou sestrou?
Nie je to fráza, ale skutočnosť, že
zdravotnou sestrou som sa stala
z presvedčenia a bolo to rozhodnutie
prirodzené a samozrejmé. Vychádzalo
z rodinného prostredia, pretože moja
mamička bola zdravotnou sestrou,
pracovala ako inštrumentárka na
operačnej sále, a dvere nášho bytu
boli doslova v každú dennú či nočnú
hodinu otvorené pre ľudí, ktorí hľadali
pomoc a radu v chorobe a telesnom
utrpení. Odmalička som sledovala
a vnímala, aké dôležité je pre chorého
človeka poznanie, že nie je so svojou
bolesťou a strachom z ochorenia sám,

čo pre neho znamená pomoc, pochopenie a povzbudenie v ťažkej životnej
situácii, a preto som pri výbere povolania neváhala, v akej profesii chcem
pôsobiť.
Aké vlastnosti by mala mať dobrá
zdravotná sestra?
Empatický rozmer svojej práce sa
snažím dávať do popredia odvtedy,
ako som sama začala pracovať ako
zdravotná sestra. Práca v zdravotníctve je o to náročnejšia a zodpovednejšia oproti ostatným povolaniam,
že jej zmyslom je starostlivosť o to
najvzácnejšie, čo človek má – o život
a zdravie. Tu nestačí len profesionálna zručnosť – zázračné účinky
má úsmev, humor, trpezlivý prístup,
láskavé slovo a ľudské teplo. To by
mali byť pracovné pomôcky každého
človeka pracujúceho v zdravotníctve

ČASOPIS ZDRUŽENIA PRIATEĽOV NOÚ

im vyjadrili vďaku za ich každodennú
obetavú prácu, úsmevy na tvárach,
ktorými obdarúvajú pacientov a za ich
ľudský prístup. Každá sestra dostala
ružu a malú sladkú pozornosť.

a snažím sa, aby boli taktiež krédom
kolektívu zdravotných sestier, ktorý
riadim. Spolupatričnosť s ľudským
utrpením pomáha chorému človeku prekonávať pocity bezmocnosti
a povzbudzuje ho v úsilí nevzdávať
sa a bojovať s chorobou.
Čo vás na práci teší?
Aby práca tešila, mal by byť človek
presvedčený o jej zmysluplnosti a osožnosti. Ja tieto pocity mám
vždy, keď dostanem spätnú väzbu od
pacientov, ktorí sú na našej klinike
hospitalizovaní, že tu vďaka nášmu
personálu našli pomoc, pochopenie
a prostredie, ktoré pomáha zmeniť
ich pocit beznádeje na nádej. Som
presvedčená, že sú to aj pocity mojich
spolupracovníkov. Človek nemôže od
života len brať, musí aj dávať a svojim
konaním posúvať hranice ľudskosti. ●
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Prezreli ste
si už našu
jedinečnú
galériu?

»

Umenie by sa malo tiež podieľať na liečbe
pacientov, pôsobiť na dušu človeka pozitívne, tak som sa rozhodol aj ja prispieť
takou malou „pilulkou“. Na obraze je kostol, ktorý symbolizuje chrám ducha, rovnako je symbolom nádeje a uzdravenia.
ivan pavle

Umenie pomáha človeku umocniť prežívanie pocitov, objavovať vnútorný svet, vliať pocit slobody. Je psychohygienou pre dušu. Aj preto chceme v Národnom onkologickom
ústave „liečiť umením“. Vďaka spolupráci s renomovanými
umelcami sa nám podarilo zrekonštruované Oddelenie
ambulantnej chemoterapie premeniť zároveň na galériu
moderného umenia. Viac ako 80 obrazov od vyše 33 výtvarníkov tak zdobí jeho čakárne a ambulancie.

»

Vedeli ste, že:

Obraz Pritúlenie hovorí o pozitívnom vzťahu
človeka s človekom, je personiﬁkáciou mýtických
ﬁgúr. Vyjadruje moment, kedy sa jednému človeku nedarí a druhý mu povie „Vydrž, sme spolu“.
peter pollág

i

Zaujímavé umelecké diela pribudli aj
v exteriéri ústavu, konkrétne do novovytvorenej oddychovej zóny. Malý parčík vo vstupnej časti areálu skrášľuje
fontána z vysokopálenej glazovanej
kameniny a šamotu, ktorá bola vytvorená pre výstavu v Monaku v roku
2000. Inšpiráciou pre plastiku, ktorú
jej autor, známy sochár Vlado Oravec
nazval „Dažďoví draci“, boli dažďové
mraky vytvárajúce obrazce plné fantázie. Dážď je pre ľudí a prírodu nesmierne dôležitý, rovnako aj pre zem,
ktorá vlahu prijíma a tvorí tak s oblohou večný kolobeh.

• Oddelenie ambulantnej chemoterapie je najväčšie pracovisko svojho druhu v SR, slúži ako
referenčné centrum pre riešenie
najzložitejších prípadov z celého
Slovenska
• Denne sa tu vykoná približne
200 odberov
• Mesačne aplikuje až 2 500 chemoterapií
• Ročne prejde oddelením viac ako
64 000 pacientov
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Každú sobotu
som na klinike
Ľudský a dobrý. Tak charakterizujú profesora Juraja
Pechana ľudia, ktorí s ním prichádzajú do kontaktu. Expert na chirurgiu a milovník umenia, nositeľ Krištáľového krídla za medicínu porozprával o svojich začiatkoch,
chirurgickej liečbe, aj o svojom súkromí.

Keď sa povie chirurgia, väčšina
ľudí sa zľakne. Čo je podľa vás na nej
pekné?
Rýchly efekt liečby. Niekedy zažívame dramatické situácie na operačnej
sále, ale na druhej strane je na pacientovi pri odchode domov vidieť
zmenu oproti predoperačnému stavu.
Najkrajšia je zohratosť tímu a pocit
sústredenosti na jeden problém. A viditeľné výsledky.
Mnohí ľudia sa operácie boja. Čo
im zvyknete hovoriť pred operáciou
na odstránenie obáv?
Pred nástupom do NOÚ som pracoval
na všeobecnej chirurgii a som príjem-
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ne prekvapený, ako málo pacientov
nám zomiera, čo je spôsobené tým,
že spresňujeme indikácie operácie.
Chirurgia pri tzv. solídnych (pevných)
nádoroch je však stále tá najúčinnejšia liečba. Väčšinu operácií je možné
zaradiť do kategórie nevyhnutné. Bez
nich by nebola nádej na zlepšenie
stavu pacienta. Aj keď si ľudia často
onkológiu predstavujú skôr ako chemoterapiu a ožarovanie, chirurgia je
vlastne prvý onkologický zákrok.
Chceli ste sa vždy stať chirurgom?
Priznám sa, že nie. Počas vysokej školy som inklinoval k internej medicíne.
O tom, že som sa stal chirurgom, roz-

hodlo voľné miesto na II. Chirurgickej
klinike na Partizánskej. Nechcel som
odísť z Bratislavy kvôli budúcej manželke, ktorá študovala o ročník nižšie.

sa u mňa konala pomerne v šoku. Na
pracovisku však bola dobrá atmosféra
a odtiaľ som si odniesol aj presvedčenie fandiť mladým.

Pamätáte si na svoju prvú operáciu?
Áno. Bolo to dosť rýchlo, len po niekoľkých týždňoch od môjho nástupu.
Ešte som nesmel slúžiť, ale zo záujmu
som zostával po pracovnej dobe na
klinike a niektorý z týchto večerov ma
profesor Kostolný zavolal, aby som
mu asistoval pri operácii slepého čreva. Zrazu na mňa na „operačke“ nakričal, že z ktorej strany operačného
stola to stojím. Takže prvá operácia

Ako sa chirurgia zmenila od tých
čias?
Keď som po roku začal mávať nočné
služby, k dispozícii bol len obyčajný röntgen a možnosť vyšetriť krvný
obraz. Vôbec sme netušili o CT alebo
ultrazvuku. Dnes sa endoskopické
vyšetrenia uskutočňujú prostredníctvom ohybných hadíc s optikou, no
v tom čase sme mali k dispozícii len
rigídne rúrky. Takže vyšetriť nimi pľúca, žalúdok alebo konečník v službe

nešlo. Diagnostika a intenzívna starostlivosť z dnešného pohľadu až nepredstaviteľne postúpili a posledných
15 až 20 rokov došlo k zdokonaleniu
chirurgických nástrojov. Viac využívame mini invazívnu techniku. Logicky vzaté, kedysi lekári strávili viac
času diagnostikou pacienta, a tým aj
s ním samým pri fyzickom vyšetrení.
Dnes sa spoliehajú na technologické
vymoženosti a niekedy sa živý tvor
akoby strácal. Nie je to chyba lekárov,
ale systému. Keď je nejaká sťažnosť,
nikoho nezaujíma, či ste sa s pacientom pozhovárali, ale či ste mu urobili
CT. Hoci niekedy by stačilo jednoduché vyšetrenie, ale chýba vám doklad.
Myslíte si, že úspech alternatívnej medicíny spočíva vo vypočutí
pacienta?
Áno. Bežný lekár nemá toľko času vyhradeného na pacienta ako liečiteľ. Pri
mojich funkciách a rôznych úlohách
mám voči sebe výčitku, že mi nezostáva toľko času, koľko by som chcel.
I keď roky chodím každú sobotu na
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oddelenie, aby som tento deﬁcit dohnal. Na druhej strane žijeme v dobe
informácií, ktoré sú dostupné na internete a málokto sa v nich vyzná.
Našťastie, doba operácií rukami v Malajzii už uplynula. K nám sa dostávajú
pacienti, ktorí sa chcú nechať operovať a prídu v štádiu, keď im táto liečba
pomôže. Takže tých, ktorí prichádzajú
neskoro, lebo investovali energiu do
inej liečby, už nevidíme. Dnes je však
badať iný trend, a to je odmietanie
chemoterapie a rádioterapie.
V čom je chirurgia v Národnom
onkologickom ústave silná?
Ide o zameranie kliniky. Špecializujeme sa najmä na brušnú chirurgiu,
ale aj na oblasť za brušnou dutinou.
Sčasti aj na hrudník a, samozrejme,
na chirurgiu prsníka a kožných nádorov. Primárne operujú kolegovia,
ktorí sa špecializujú na konkrétnu
oblasť. Robíme aj náročné a dlhé operácie na prechode pažeráka a žalúdka,
pri zhubných ochoreniach žalúdka,
pankreasu a pečene, obličiek a ko-
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Z mojich pozorovaní viem
jednoznačne povedať, že
dobrý pooperačný priebeh
majú pozitívne mysliaci
pacienti.

MZ SR PRE CHIRURGIU
• NOSITEĽ KRIŠTÁĽOVÉHO
KRÍDLA ZA MEDICÍNU

nečníka. Patríme medzi pracoviská
s najvyšším počtom odoperovaných
pacientov. Okrem špecializovaných
lekárov máme na klinike vynikajúce
zdravotné sestry a aj ďalší personál
a veľmi dobrú spoluprácu s ostatnými
oddeleniami.
Na Slovensku ste presadili šetrnejšiu liečbu Crohnovej choroby.
Ako sa vám to podarilo?
Ide o pomerne časté ochorenie,
ktoré postihuje mladých medzi 20.
a 30. rokom života. Je zaujímavé, že
už v minulosti sa predpokladalo, že
Crohnovu chorobu možno vyliečiť
onkologickým prístupom, čiže chorý úsek čreva sa odstránil aj s veľmi
bezpečnými okrajmi. Pre pacientov
to znamenalo veľkú stratu čreva. Keď
sa v Anglicku začala koncom 80-tych
rokov bezpečná zóna skracovať a ponechávali sa aj zapálené okraje, pre
pacientov to znamenalo zachovanie
desiatok centimetrov čreva. Lenže
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keď majú chirurgovia 40 rokov zakódovaný iný postup, moja zásluha spočívala len v tom, že som ho pomohol
zmeniť. Ako prvý som si trúfol u nás
operovať s krátkou bezpečnostnou
líniou a túto metódu som propagoval
medzi kolegami. Vďaka tomu sa dnes
Crohnova choroba rieši konzervatívnou, čiže úspornou, chirurgiou. Pre
pacientov to znamená zlepšenie kvality života. A odtiaľto už nie je ďaleko
k brušnej chirurgii, ktorej sa v našom
ústave primárne venujeme. Zápalové
črevné ochorenia totiž zvyšujú riziko vzniku rakoviny. Takže pacienti
s Crohnovou chorobou, ale aj s ulceróznou kolitídou (zápal vnútornej
sliznice hrubého čreva alebo konečníka) spadajú pod naše pracovisko.
Podľa čoho sa pozná dobrý chirurgický tím?
Laik to nerozozná, no chirurg zistí
určitú zohratosť, vzájomné správanie,
atmosféru a svoje napovedia aj vý-

sledky. Prehnané sebavedomie budí
vždy skepsu. Pokora musí byť súčasťou chirurga, lebo neexistuje chirurgické pracovisko so 100-percentnou
úspešnosťou. Dobrý chirurgický tím
sa spozná aj podľa toho, ako si vie
poradiť s komplikáciami po chirurgických zákrokoch.
Aké vlastnosti má mať chirurg?
Ideálny chirurg by sa mal snažiť mať
týchto 7 vlastností: vzdelanie, zodpovednosť, múdrosť, etiku, ohľaduplnosť, odvahu a zručnosť. A ešte by
mal mať pokoru.
Ako sa udržiavate v kondícii?
Mám dvoch psov, ktorých chodím
venčiť. A mojím veľkým relaxom je
umenie. Som jedným z iniciátorov
a stúpencov estetizácie prostredia pre
pacientov i personál. Neviem vybaviť
peniaze na veľký moderný prístroj,
ale sponzora na skultivovanie čakárne, to viem.

Aký druh umenia vyhľadávate?
Vždy som chodil rád do galérií aj
divadla. Poznám veľa divadelníkov
a výtvarníkov. Obdivujem ich výkony
a umenie. S manželkou ročne chodíme najmenej 20-30 krát do divadla
a najmenej 10 krát do galérií. Chodíme
na premiéry do Nitry, Brna, dokonca
sme boli už aj v Prahe. Vnášam to aj
do kolektívu. Už ôsmy rok som kolegov pozval na posedenie do Divadla
Aréna, pridal sa aj riaditeľ, ktorý má
k umeniu tiež blízko. Spoluorganizujem s ním aj baletný galavečer pre onkológiu. No tancovať neviem. Kedysi
manželka nechcela tancovať, mala
toho dosť, keďže sa ako sólistka venovala baletu profesionálne. Teraz by

aj chcela, no má doma drevo. (smiech)
Ale zato sme tento rok boli spolu na
Pohode.
Myslíte si, že umenie dokáže liečiť?
Osobne to tak vnímam. Pomáha.
Vidíte, v pracovni mám veľa obrazov, grafík ešte z čias vysokoškolského štúdia. Sám som si ich rámoval a vešal. Už ako študent som
s chorou mamou strávil veľa času
v čakárňach, takže viem, že keď je
prostredie čakární a ambulancií čisté a kultivované, určite pacientovi
pomáha. Snažíme sa vymieňať aj
staré kreslá na chodbách za plastové stoličky, na ktorých sa sedí lepšie
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a vzpriamenejšie. Je to možno detail,
ale pacient napríklad po brušnej operácii nemusí sedieť skrčený a vstávať
a ťažkosťami.
Čo by mohli pre seba urobiť pacienti a ich rodinní príslušníci, aby
svoju situáciu zvládali ľahšie?
Určite je dôležité pacienta pozitívne
podporiť. Nehovorím len za onkologickú liečbu, ale z mojich pozorovaní
viem jednoznačne povedať, že dobrý
pooperačný priebeh majú pozitívne
mysliaci pacienti. Netreba ich klamať,
ale dávať im nádej, nabudiť ich k aktivite. A samozrejme, svojmu blízkemu
ukázať, že sú odhodlaní ísť s ním do
toho. ●
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Neviditeľní lekári
Nie jedno bežné alebo špecializované zdravotné vyšetrenie či operáciu
sprevádza odber biologickej vzorky.
Voľným okom nezistiteľné informácie
sú predmetom dennej práce tímu
špecialistov, bez ktorých by správne
nestanovil diagnózu, ani následnú
liečbu žiadny lekár.
Miestom, kde sa v Národnom onkologickom ústave ročne spracuje takmer
9 000 vzoriek, je Oddelenie klinickej
patológie a cytológie. Pre lekárov i pacientov má nezastupiteľnú funkciu.

Vynovené Oddelenie
klinickej patológie a cytológie
Oddelenie klinickej patológie a cytológie (OKPaC) prešlo
v roku 2015 kompletnou rekonštrukciou laboratórnej časti,
ale aj priestorov, nábytkového a prístrojového vybavenia.
VÝZNAMNÁ ÚLOHA
Faktom je, že OKPaC má v rámci ústavu nezastupiteľnú funkciu a jeho modernizácia bola zásadná. „Oddelenie
spracováva všetky vzorky odobrané
v ústave, napríklad počas operácie
alebo na chirurgických ambulanciách a stanovuje sa z nich konečná
diagnóza pacienta. Vzorky sa spracujú
v laboratóriu, vyhotovia sa z nich preparáty, ktoré lekári vyhodnocujú pod
mikroskopom. Veľmi dôležitú činnosť
v rámci oddelenia zohráva aj takzvaná
rýchla histológia. Ide o vyšetrenie, keď
chirurg pošle vzorku tkaniva počas
operácie, ktorú treba vyšetriť ihneď.
Väčšinou ide o stanovenie jej biologickej povahy, teda či je benígna alebo
malígna. Tento výsledok do značnej

miery ovplyvní aj operačný výkon.
Takýchto vyšetrení je počas jedného
pracovného dňa okolo 20. Na oddelení
OKPaC sa vykonávajú aj konzultačné
vyšetrenia, prehodnocujú sa výsledky
histológie pacientov prijatých z externých pracovísk z celého Slovenska.
Veľmi dôležité sú aj vyšetrenia v rámci
zamerania sa na zhodnotenie prediktívnych a prognostických faktorov
u onkologického pacienta,“ vymenúva
primár MUDr. Ján Macúch.

DÔLEŽITÁ PRÁCA
Cytologický úsek vykonáva v ambulantnej časti odbery cytológie, čiže
punkčné odbery z orgánov, spracúva gynekologické stery z krčka ma-

ternice a telesné tekutiny. Následne
dochádza k zhotoveniu preparátov,
ktoré lekár hodnotí pod mikroskopom
a určí diagnózu. Na oddelení klinickej
patológie a cytológie pracuje 6 lekárov, 12 laborantiek a 3 sanitári. „Naše
oddelenie vyšetrí ročne vzorky od
približne 8 – 9 tisíc pacientov. No od
jedného pacienta sa môže dodať jedna
vzorka, ale i viac. Niekedy aj 10 či 20,
čím počet vyšetrení značne narastá.
K 30. 6. 2015 sme histologicky vyšetrili
vzorky od 4 600 pacientov, cytologický úsek od 1 450 pacientov,“ spresní
primár Ján Macúch. Celková investícia na rekonštrukciu oddelenia, ktoré
v rámci NOÚ zastáva zásadnú úlohu,
predstavuje sumu 80 000 eur.
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Choroba žien
diagnózu karcinóm prsníka si na slovensku roČne
vypoČuje približne 2 500 žien
I keď vieme pomenovať rizikové faktory, vďaka ktorým
vzniká rakovina prsníka, ešte nikto nedal odpoveď na to,
prečo postihne jednu ženu a inú nie. Vypočuť si túto
diagnózu zo strany lekára je však vždy šok.

▶ BUNKY BEZ KONTROLY

▶ STOPA DEDIČNOSTI

ez ohľadu na to, čo všetko dokážeme ovládať rozumom, fungovanie nášho tela môžeme ovplyvniť len
sčasti – zdravou stravou, pohybom, psychohygienou. Ale procesy na bunkovej úrovni riadi komplikovaný
mechanizmus. Každý deň v nás koluje 60 až 100 miliárd
buniek, ktoré sa obmieňajú a delia. Pri takom množstve
sa prirodzene stáva, že niektorá z nich je chybná, telo ju
rozpozná a následne odstráni. Niekedy však nestihne
zareagovať včas a dochádza k jej množeniu. Z neškodne
vyzerajúcej záležitosti vznikne zhluk chorých buniek –
nádor. A pokiaľ prerastie do blízkosti lymfatických a krvných ciest, migruje do iných častí tela, vytvára metastázy.
Riziko karcinómu prsníka stúpa spolu s vekom. Zatiaľ čo
u žien pod 30 rokov je to menej ako 1 %, medzi 30. a 40.
rokom života stúpa na 6 %. Najčastejšie sa vyskytuje po
menopauze, pričom nie je rarita, že buď prvostupňový
príbuzný alebo niekto zo širšej rodiny ním trpel. A je tu aj
percento žien, ktoré majú dedičné ochorenie pri mutácii
génu BRCA. Nádory sa delia na dve kategórie. „In situ“,
čo je vlastne zhubné bujnenie epitelu vývodov mliečnej
žľazy, ktoré však neprerastá do okolitých štruktúr. A invazívne karcinómy, ktoré, žiaľ, túto tendenciu majú, a preto
napádajú zdravé tkanivá.

Pre akékoľvek rakovinové ochorenie je zásadná rodinná
anamnéza. Čím skôr sa o riziku vie, o to lepšia je kontrola.
„Genetika zohráva v prípade dedičnosti veľkú úlohu pre
prípadný vývin karcinómu prsníka u každej ženy, ktorá
'nesie' mutovaný, teda poškodený gén. V prípade, že je
žena nositeľkou mutovaného génu BRCA, sa v priebehu
života vyčísľuje pravdepodobnosť pre karcinóm prsníka
až do 80 %. V takom prípade jej odporúčam veľmi prísne sledovania. To je špeciálna zdravotná starostlivosť
s presným rozpisom potrebných vyšetrení zameraných
na rôzne orgány, nielen na prsníky, v presnom časovom
harmonograme a navyše jej odporúčam podstúpiť preventívne operácie, ktoré vedú k odstráneniu vaječníkov, vajcovodov a prsníkov,“ tvrdí primárka Oddelenia lekárskej
genetiky NOÚ MUDr. Lucia Copáková . Pre niekoho sa
tak radikálne riešenie kvôli prevencii môže zdať neprimerané, no i pre takých, čo pochybujú, má odpoveď: „Preventívne operácie sú odporúčané u takejto ženy presne
podľa medzinárodných kritérií najmä preto, že samotná
operácia vedúca k odstráneniu vajcovodov a vaječníkov
vedie k zníženiu rakoviny vaječníkov o 98% a navyše už
samotná operácia vaječníkov, vajcovodov zníži riziko pre
karcinóm prsníka o ďalších 50 %. V prípade, že nositeľka

B
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mutovaného génu podstúpi aj preventívne odstránenie
prsníkov, zníži sa pravdepodobnosť karcinómu prsníka
o 95%.“ Ale čo ak sa zmutovaný gén zistí u mladej ženy,
ktorá si plánuje rodinu a nechce sa tejto myšlienky vzdať?
Vek, kedy sa odporúča zrealizovať odstránenie vajcovodov
a vaječníkov, je stanovený do 35 rokov. A horná veková
hranica pre odstránenie prsníkov je do 40-45 rokov. Pokiaľ
sa žena pre výskyt rakoviny prsníka rozhodne podstúpiť genetické vyšetrenie, u genetika ju čaká vypísanie
vstupného formulára s identiﬁkačnými údajmi o sebe,
svojom zdravotnom stave, ale aj o rodinných príslušníkoch
a ich zdravotnom stave. Spolu s odborníkom „nakreslia“
rodokmeň onkologických ochorení v rodine a v prípade
testovania sa pacientke na záver konzultácie odoberú
3 skúmavky krvi.

▶ O VYŠETRENÍ
Mnohé nádory prsníkov sa však rozvinú bez akýchkoľvek
symptómov. Preto je dôležitá prevencia, samovyšetrenie prsníkov, absolvovanie prehliadok na ultrasonografe
a mamografe. U troch štvrtín žien je prvým príznakom
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hrčka na prsníku, ktorú si však môžu pomýliť s cystou.
Preto je dôležité vyhľadať lekára. Napriek tomu, že mamograﬁa je neinvazívne, zväčša bezbolestné a pre pacientku
nenáročné vyšetrenie, stále o nej kolujú rôzne mýty. Ide
pritom len o modiﬁkované röntgenové vyšetrenie, ktoré
už pravdepodobne kedysi absolvoval každý. Výsledok
však môže zachrániť život. Dámy sa naozaj nemajú čoho
obávať. S mamografom ich hneď na úvod zoznámi asistentka - ukáže, kam umiestniť ruky, oprieť hlavu. Vysvetlí
postup. Keďže ide o chúlostivú záležitosť, samozrejmosťou
je zabezpečenie intimity a súkromia pacientky. Ako teda
prebieha samotné vyšetrenie? Postojačky, aby sa prsník
dal položiť do kompresnej platne. Potom sa na celú jeho
plochu začne vyvíjať tlak. Platí totiž, že čím je medzi objektom a ﬁlmom menšia vzdialenosť, o to sú snímky čitateľnejšie a o to menej žiarenia prechádza tkanivom. Každý
prsník sa „odfotí“ dvakrát v dvoch rôznych polohách,
zhora a zboku. Samotná kompresia prsníkov nevyvoláva
bolesť. Je však malé percento pacientok, ktoré si sťažujú na nepríjemné pocity, no príjmu vysvetlenie, že bez
dostatočného stlačenia bude výsledok skreslený. Takejto

19

téma
situácii sa dá predchádzať už pri objednávaní konkrétneho
termínu u špecialistu. Optimálna doba je najneskôr do
desiatich dní od ukončenia periódy, lebo mliečna žľaza sa
vplyvom zmien hladín hormónov stáva neskôr citlivejšou.

▶ POD KONTROLOU
Kto by chcel absolvovať mamograﬁu, mal by rátať s tým,
že potrebuje žiadanku od svojho gynekológa, klinického onkológa alebo praktického lekára pre dospelých.
Všeobecne platí, že ženy v produktívnom veku do dovŕšenia štyridsiatych narodenín sa kvôli zvýšenej aktivite
mliečnej žľazy podrobujú skôr ultrasonograﬁckému vyšetreniu, zatiaľ čo dámy po prekročení tejto vekovej hranice
majú zo zdravotného poistenia raz za dva roky nárok na
bezplatné mamograﬁcké vyšetrenie. Ale v prípade, keď
existuje podozrenie na možné odchýlky v mliečnej žľaze u mladších osôb, môže sa z diagnostických dôvodov
vykonať častejšie, a to bez ohľadu na roky. Stále je veľa
rizikových faktorov, ktoré sa môžu podieľať na vzniku
karcinómu prsníka. Najsilnejším je vek, keďže viac ako
80 % ochorení sa vyskytuje u žien po menopauze nad
55 rokov. Významnú úlohu pri vzniku nádorov zohráva
ženský pohlavný hormón estrogén. Čím dlhšie pôsobí
na organizmus, o to vyššia je pravdepodobnosť, že sa na
žľaze objaví neželaný nález. Práve kvôli tomu potrebuje
lekár vedieť, či pacientka nezačala menštruovať skoro, čiže
už pred 11. rokom života, a či obdobie menopauzy u nej

Centrum
chirurgie
prsníka
V prvom štvrťroku 2016 plánuje NOÚ
otvoriť Centrum chirurgie prsníka.
O rozhovor sme preto požiadali MUDr.
Mariána Karabu, ktorý sa špecializuje
na operácie karcinómu prsníka.
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nastúpilo až po päťdesiat päťke. Pokiaľ odpovie kladne,
špecialista by mal spozornieť.

▶ DÔLEŽITÉ POVEDOMIE
Háčik je tiež v tom, že moderná doba akoby chytala ženy
do hormonálnej pasce. Na jednej strane musia pracovať do vysokého veku a klimaktérium ich zastihne ešte
na pracovisku, sú vystavené návalom tepla, nespavosti,
dramatickej zmene psychiky i výkonnosti. Z toho dôvodu
mnohé siahajú po hormonálnej substitučnej terapii, čo
však v konečnom dôsledku nepriaznivo ovplyvňuje mliečnu žľazu v jej prirodzenom zániku. A to isté platí aj pre
mladú generáciu. Niektoré pacientky majú v tridsiatke za
sebou štrnásť rokov užívania hormonálnej antikoncepcie,
a nie je ničím výnimočným, keď sa zistí nádor u žien tejto
vekovej kategórie. Zaiste to súvisí s kvalitnými diagnostickými metódami, no i so životným štýlom. Hovorí sa tiež, že
prsník prekoná svoj vývoj až po prvom oddojčení dieťaťa.
Problém tkvie v tom, že v dnešnej dobe mnoho žien odsúva materstvo do vyššieho veku. Slovami laika, prsníky
stále na niečo čakajú, sú vybudené a my ich dvanásťkrát
do roka sklameme. K ďalším faktorom sa ráta obezita,
zvýšená konzumácia červeného mäsa, údenín a alkoholu
či znížená fyzická aktivita. Za posledných desať rokov sa
celosvetový výskyt karcinómu prsníka zvýšil o 33%. Iba
minulý rok museli lekári na Slovensku oznámiť krutú
správu zhruba 2 500 ženám.

MUDr. Marián Karaba
primár oddelenia chirurgickej onkológie d
národný onkologický ústav
V Národnom onkologickom ústave
pracuje už 20 rokov. Má špecializá-

ciu v chirurgii a zdravotníckom manažmente. Dlhoročne sa venuje chirurgickej liečbe ochorení prsnej žľazy
a v prípade odobratia prsnej žľazy aj
následným rekonštrukčným výkonom.
Na povolaní ho baví, že jeho práca
má nielen svoj význam, ale aj zmysel. O poznatky sa delí vďaka aktívnej
prednáškovej činnosti na domácich
a zahraničných odborných podujatiach. Je autorom a spoluautorom
publikácií v odborných časopisoch
i školiteľom chirurgov v certiﬁkovanej
pracovnej činnosti - chirurgia prsníka.
Je členom Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej lekárskej spoločnosti.

▶ ČÍM SKÔR, TÝM LEPŠIE
Keďže perspektívne nádory sú do jedného centimetra,
je potrebné pravidelné samovyšetrovanie, ktoré ženu
upozorní na zmeny tkaniva. Je to veľmi jednoduché. Robí
sa buď pred zrkadlom v stoji alebo pri sprchovaní po nanesení sprchového gélu, keď máme jemnejší cit a prstami
systematicky prechádzame, hoci i krúživými pohybmi,
celý objem prsníka. Optimálna frekvencia je každý mesiac, tesne po menštruácii. Vďaka pravidelnosti získajú
ženy o svojich prsiach prehľad a v budúcnosti ľahko zistia
i prípadné malé odchýlky. Zároveň je potrebné dodať, že
nie všetky zmeny sa dajú vyhmatať. Keď je nádor uložený
hlbšie, odhalí ho jedine mamograf. Každá pacientka by si
však pri odovzdávaní správy z vyšetrenia mala byť vedomá, že nedostáva záručný list. To znamená, že aj keď žena
chodí na pravidelné kontroly, odborník nezabráni vzniku
rakoviny prsníka, ale jeho úlohou je nájsť jej príznaky ešte
v predklinickom štádiu – keď je nádor malý a rakovina
poraziteľná. Na základe komplexného zhodnotenia anamnézy pacientky, klinického nálezu a výsledku mamograﬁe,
prípadne sonograﬁe, lekár zvolí čo najvhodnejší interval
pre ďalšiu kontrolu, ktorý by žena mala vo vlastnom záujme dodržať.

▶ LIEČBA
Keď mamograﬁa ukáže pozitívny nález, pacientka podstupuje ďalšie vyšetrenia. NOÚ má vypracovaný manažment

Podľa čoho chirurg určí,
koľko z prsníka zachová počas
operácie?
Snažíme sa zachovať čo najviac tkaniva, lebo si uvedomujeme, aké dôležité je to pre každú ženu. Limitovaný, inými slovami, čiastočný výkon znamená, že odoberieme iba
malú časť prsníka spolu s nádorom
bez zmeny jeho tvaru. K mastektómii, teda odobratiu celého prsníka,
pristupujeme pri množstve malých
nádorov alebo jednom veľkom. Ale
aj v takých prípadoch sa snažíme
o zmenšenie nádoru pred samotnou
operáciou. Pacientka dostane tzv.
neadjuvantnú liečbu zameranú na

Rizikové faktory
• VÝSKYT CHOROBY V RODINE
• VČASNÝ TERMÍN 1. MENŠTRUÁCIE (PRED 11. ROKOM
ŽIVOTA)
• NESKORÁ MENOPAUZA (PO 55. ROKU ŽIVOTA)
• BEZDETNOSŤ
• VYŠŠÍ VEK PRI 1. TEHOTENSTVE (PO 35. ROKU ŽIVOTA)
• VYŠŠIA TELESNÁ HMOTNOSŤ
• VEK NAD 50 ROKOV
• ZVÝŠENÉ KONZUMOVANIE ALKOHOLU, FAJČENIE, STRES
• DLHODOBÉ UŽÍVANIE HORMONÁLNEJ ANTIKONCEPCIE
A SUBSTITUČNEJ HORMONÁLNEJ LIEČBY
• NADMERNÁ KONZUMÁCIA ČERVENÉHO MÄSA A ÚDENÍN

pacienta. Každá pacientka s nálezom z mamografu vstupuje do ústavu najskôr cez prsníkové ambulancie, odkiaľ
jej kroky môžu smerovať na röntgenologické pracovisko
v prípade, keď je potrebné dodiagnostikovanie na mamografe a sone. Nasleduje hruboihlá biopsia, tzv. core cut,
kde pod zobrazovacími metódami dochádza k odberu
tkaniva v lokálnej anestézii. Vzorka z hrčky putuje na
patológiu, kde sa následne skúma pod mikroskopom.
Za účelom stanovenia rozsahu sa využíva počítačová

zmenšenie karcinómu, čo má svoj
význam, nakoľko umožňuje zrealizovať kozmeticky vhodnejší výkon.
Medzi prvými na Slovensku sme
počas operačného výkonu začali
štandardne realizovať tzv. „sentinel
biopsiu“ lymfatických uzlín. Podávame rádioaktívnu látku, koloid
značený technéciom, do tkaniva prsníka s tým, že sa znázorňujú strážne sentinelové uzliny v pazuche. Po
podaní látky štandardne vyberáme
3 uzliny, čo stačí na určenie prognózy pacientky. Počas operácie sú
tieto uzliny vyšetrené patológom,
trvá to približne pol hodiny. Ak sú
negatívne, bez nádorových buniek,
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nepristupujeme k rozšírenému, (rozsiahlejšiemu) výkonu, tzv. disekcii
pazuchy. Pre pacientku to má veľký význam, lebo pri disekcii sú v 18
– 20% prípadov popísané dlhodobé
nežiadúce účinky - opuch, bolestivosť ruky, zhoršenie hybnosti ramena. Okrem toho sú pacientky po
tomto výkone obmedzované, lebo
z tejto ruky nie je možný odber krvi
ani podanie infúzie. Keď sa rozhodneme robiť tento výkon, dôkladne ho
zvažujeme i v prípade, keď sú uzliny metastatické. Uprednostňujeme
individuálny prístup, lebo aj veľké
svetové štúdie potvrdili, že disekcia
pazuchy nie je vždy potrebná.
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▶ CHOROBA A VZŤAHY

tomograﬁa. Veľa napovedia aj krvné testy, ktoré pátrajú
po špeciﬁckých onkomarkeroch. Stanovenie typu terapie
vždy závisí od viacerých faktorov a plán liečby je zostavený špeciálne pre každú ženu. Najbežnejšou liečbou
karcinómu prsníka je chirurgická liečba, lebo odstraňuje
nádor priamo v prsníku. Niektoré pacientky užívajú pred
operáciou chemoterapiu alebo hormonálnu terapiu, aby
sa nádor zmenšil a zvýšili sa šance na jeho úspešné vyoperovanie. Podľa typu a rozsahu nálezu sa pristúpi buď
k odstráneniu nádoru z prsníka spolu s vrstvou zdravého
tkaniva v okolí, pri zachovaní prsníka. Niekedy je nutné
vykonať mastektómiu, teda odstrániť celý prsník, niekedy

Aké sú možnosti rekonštrukcie
prsníka?
Každá pacientka po mastektómii
zvažuje, kedy podstúpi rekonštrukciu
prsníka. Spolupracujeme s klinikou
plastickej chirurgie v ružinovskej nemocnici, no chodí k nám aj tamojší
plastický chirurg Drahomír Palenčár
k plastickým výkonom, ktoré realizuje
priamo na sále. Štandardný postup
je, že po mastektómii nasleduje liečba a po jej absolvovaní je pacientka
odoslaná na plastickú chirurgiu, kde
jej kolegovia prsník zrekonštruujú
buď vlastným tkanivom alebo implantátom, prípadne expanderom. Sú
pacientky, ktoré na plastický výkon
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Znie to zvláštne, ale karcinóm prsníka mávajú aj muži,
ktorí môžu byť aj nositeľmi už spomínaného zmutovaného
génu. „U takýchto pacientov rátame aj s vyšším rizikom
rôznych onkologických ochorení. Práve preto sa aj mužom,
v prípade potvrdenia mutácie odporúča presné sledovanie
v presnom časovom harmonograme. Väčšinou však z niekoľko ročnej praxe vidím, že muži „fungujú“ skôr ako možní prenášači, v prípade, že od nich zdedí mutovaný gén
dcéra a následne u nej nastane vysoké riziko pre karcinóm
prsníka a prípadne iné malignity. Musím však zdôrazniť,
že ak je niekto, muž alebo žena, nositeľom mutovaného
génu, riziko, že to prenesie na svoje potomstvo je 50%, nejde o 100%!“ prízvukuje primárka Lucia Copáková. O tom,
že je ťažké svoju diagnózu spracovať nielen po fyzickej, ale
aj psychickej stránke, azda nie je potrebné písať. Každý si

predpripravíme. Pri dobrých anatomických pomeroch odoberieme
len prsnú žľazu a ponecháme kožu,
čo nazývame kožu šetriaci výkon.
Výhoda je v tom, že koža je farebne
identická a pocitovo rovnaká. Keď
plastický chirurg musí prenášať kožu
z brucha alebo chrbta, tkanivo stráca
citlivosť. V druhom prípade poskytujeme aj okamžitý plastický výkon,
keď po kožu šetriacom výkone hneď
nastupuje plastický chirurg, ktorý do
prsníka vloží implantát alebo expander, čo je v podstate vak, do ktorého
sa po zahojení rany vstrekuje tekutina
na dosiahnutie želaného objemu. Pacientka sa vlastne už budí s pocitom

prsníka. Expander sa v druhom kroku mení za implantát, ale dnes sú už
k dispozícii aj expander implantáty,
ktoré obsahujú 30% silikónu a po doplnení tekutinou už zostávajú na mieste.
V čom sú výhody a nevýhody
okamžitej rekonštrukcie?
Výhoda je to, že pacientka sa budí
s prsníkom. A nevýhoda spočíva
v tom, že nemáme k dispozícii deﬁnitívnu histológiu. Môže teda nastať
situácia, že nádor je viacpočetný alebo zistíme metastatické uzliny. Pacientka tak musí podstúpiť ožarovanie. Pre implantát nie je vyhovujúce
podanie rádioterapie, lebo sa počas

musí týmto procesom prejsť. Neexistujú dobré a zlé reakcie, iba dobré a zlé
ve na Oddelení lekárskej genetiky. Od
dni. Dôležitá je dôvera v liečbu. Proroku 2010 je poverená jeho vedením
ces uzdravenia je často sprevádzaný
ako primárka, popri pracovných povinaj čistením medziľudských vzťahov
nostiach sa stihla venovať aj štúdiu ﬁa prehodnocovania života. U paciennančného manažmentu. Okrem práce
tok, u ktorých sa choroba podchytila
na oddelení pravidelne prispieva aj ako
včas, majú iné starosti ako tie, ktoré
autorka vedeckých publikácií, aktívne
pomoc vyhľadali neskoro. Momenprednáša na domácich a zahraničných
tálne žije vo svete až dvestopäťdefórach v oblasti hematoonkológie, gysiattisíc žien s neliečiteľným karcinekológie a genetiky. Je členkou Slonómom prsníka. Sú medzi nami a nie MUDr. Lucia Copáková
venskej lekárskej spoločnosti, Slovenje správne hovoriť len o prevencii primárka oddelenie lekárskej spoločnosti lekárskej genetiky,
a liečbe. U dvoch žien z piatich s po- skej genetiky
Európskej hematologickej asociácie
kročilou rakovinou prsníka sa diagnó- národný onkologický ústav
a Lymfómovej skupiny Slovenska. Svoj
za negatívne podpíše pod partnerský
život riadi mottom: „Nič nie je nemožvzťah. A sedem z desiatich priznáva, Hneď po štúdiu medicíny sa zamest- né“ a rada s úsmevom pripomína, že
že karcinóm s metastázami výrazne nala v Národnom onkologickom ústa- medicína je ženského rodu.
ovplyvnil ich schopnosť pracovať,
čoho dôsledkom utrpel ich ﬁnančný
rozpočet. Zároveň hovoria o tom, ako
by chceli mať so svojím onkológom
bližší vzťah a upozorňujú, že články v médiách, ako aj zažívali pocit izolácie, vytesnenia zo spoločnosti. Hlavným
osveta, nie sú adresované im. Akoby ich smrteľná diagnóza z cieľov paneurópskej osvetovej kampane Tu a teraz je
robila neviditeľnými. Prieskum realizovaný v 12 krajinách preto dosiahnuť, aby tieto ženy neboli neviditeľné. Zároveň
na vzorke 1 273 žien je zatiaľ najväčší svojho druhu. Naj- vyzýva rodinu a priateľov, aby sa nebáli komunikovať, ale
prekvapujúcejším zistením bolo, že tri štvrtiny opýtaných naopak, stáli po boku žien, ktoré majú radi. ●

liečby zvykne odlúčiť približne v 30%
prípadov. Preto radšej u takýchto žien
zvažujeme odloženú rekonštrukciu.
Keď nie je rádioterapia potrebná,
môže ju absolvovať o pol roka. Ak
dostane túto liečbu, koža zareaguje,
na plastiku môže ísť o rok až dva.

prispôsobené potrebám žien. Plánujeme mať špecializovaný tím chirurgov a sestier. Výhoda centra bude
spočívať v tom, že pacientky dostanú
komplexnú liečbu nielen v rámci chirurgie, ale aj onkológie, rádioterapie
a psychológie.

Prečo je dôležité založenie Centra
prsníkovej chirurgie?
Otvorenie Centra chirurgie prsníka
by sa malo zrealizovať v prvom štvrťroku 2016, pričom pôjde o unikátne
pracovisko svojho druhu v rámci Slovenska. Ponúkneme najmodernejšie
terapeutické postupy, komplexnú
starostlivosť, samostatné oddelenie

Aké sú podmienky pre ženy s karcinómom prsníka v súčasnosti?
U nás zoperujeme 500 až 600 pacientok, z toho je od 350 až 380 s novodiagnostikovaným nádorovým ochorením prsníka. Na operačný výkon sa
čaká 2 týždne, čo je však ideálna doba
na zrealizovanie ďalšej diagnostiky –
magnetickej rezonancie, interného
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predoperačného vyšetrenia. Samotná hospitalizácia trvá od 3 do 10 dní
v závislosti od operačného rozsahu
a priebehu hojenia.
Akú pridanú hodnotu bude mať
spomínané centrum?
Okrem už spomínaného, sa bude
zameriavať aj na geneticky zaťažené pacientky s BRCA génom. Dnes
sú sledované u onkológov a vieme
im poskytnúť kožu šetriaci výkon
s okamžitou rekonštrukciou plastickým chirurgom. Ročne ich operujeme
v priemere 5, ale predpokladám, že
ich počet sa bude vďaka lepšej diagnostike zvyšovať. ●
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aj spolu s lymfatickými uzlinami v podpazuší. Po operácii
zachovávajúcej prsník musí vždy nasledovať radiačná
terapia zvyšného prsníka. Po radikálnej operácii sa pomocou prognostických faktorov musí individuálne zistiť, či
je radiačná terapia potrebná. Patria k tomu, napr. tumory
väčšie než 5 cm a inﬁltrácia prsného svalu. Ožarovanie sa
dnes prevádza pomocou lineárnych urýchľovačov. Niekedy je potrebná chemoterapia, podávanie protinádorových
liekov, cytostatík. Môžu sa podávať vo forme tabletiek
alebo priamo do krvného obehu.

téma

Liečba je komplexná,
pozostáva z týchto
postupov
01. Systémová liečba:
Chemoterapia
je liečba nádoru pomocou liekov (tzv.
cytostatík), ktorých cieľom je zabíjať
nádorové bunky. Mierne sa pritom
poškodzujú aj ostatné zdravé bunky
a tkanivá, tie sa však medzi sériami
chemoterapií regenerujú a prežijú,
zatiaľ čo nádorové bunky hromadne
umierajú. Cytostatiká sa podávajú
v podobe injekcií, infúzií alebo liekov
a to ambulantne alebo v nemocnici.

ONKOLOGICKÁ LIEČBA
JE VŽDY KOMPLEXNÁ

V
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svedomí to má pokrok tak v diagnostike ako aj liečbe.
Neprestalo však platiť, že čím
sa rakovina skôr zistí, tým je liečba
úspešnejšia. Pri pokročilom štádiu
choroby je liečba náročnejšia, zdĺhavá, často menej úspešná. Niektoré
druhy rakoviny sa dlho neprejavujú
nijakými príznakmi a zistia sa pomerne neskoro, keď je nádej na vyliečenie
veľmi malá. Preto majú preventívne
prehliadky a skríningové vyšetrenia

»

Neprestalo však platiť, že
čím sa rakovina skôr zistí,
tým je liečba úspešnejšia.

Imunoterapia
ako taká, má dlhoročnú históriu, viac
ako 100 rokov. Princíp spočíva v podaní biologicky aktívnej látky, ktorá
zvyšuje činnosť imunitného systému
pacienta v boji s nádorových ochorením. V posledných rokoch pribúdajú nové lieky, ktoré predstavujú
inovatívny postup v liečbe nádorov,
v rámci konceptu imuno-onkológie,
ktorého naplnenie potenciálu ukáže
dlhodobejšia prax.

Rádioterapia (ožarovanie)
je najčastejšie vykonávaná v kombinácii s chemoterapiou a cielenou
biologickou liečbou. Cielime ju na
určitú časť tela, ale filozofia je podobná ako pri chemoterapii. Ožarovanie poškodzuje všetky bunky, tzn.
aj zdravé, ale nádorové bunky sú poškodzované viac.

02. Lokálna liečba:
Chirurgický zákrok

Liečba onkologických ochorení nie je uniformná pre
všetkých. Stovky odlišných typov zhubných nádorov
a ich umiestnení v ľudskom tele vyžadujú odlišné
liečebné postupy a ich kombinácie.

o verejnosti stále prevažuje
názor, že onkologické ochorenie je neliečiteľné a nevyliečiteľné. Pre viacerých predstavuje
koniec, ktorý sa nedá zastaviť. Neprávom. Mnoho onkologických diagnóz,
najmä ak sú zachytené na začiatku,
sa dá úspešne liečiť. Vedeli ste napríklad, že rakovina krčka maternice je
v prvom štádiu choroby trvale vyliečiteľná až v 94%, rakovina kože v 90%
alebo rakovina prostaty až v 95 %? Na

signály, tzv. receptory, niečo ako „zámok na kľúč“, do ktorého ako „kľúč“
zapadne látka určená na biologickú
liečbu. Otočením „kľúča“ sa vypne
signál podporujúci rast nádoru bunky, na základe čoho bunka odumiera.

Hormonálna liečba

obrovský význam. Zostávajú však nevyužívané, často viac prevláda strach,
ktorý zbytočne odrádza od návštevy
lekára.
Pri všetkých druhoch a lokalizáciách rakoviny sa používajú dva druhy
liečby. Kuratívna, liečebná a paliatívna, zabezpečujúca odstránenie
a zmiernenie sprievodných príznakov a zlepšenie kvality života u neliečiteľných pacientov v pokročilých
štádiách choroby.

sa používa len pri nádoroch, ktorých
rast je závislý na hladine hormónov
v tele. Ide o niektoré typy onkologických ochorení prsníkov u žien
a prostaty u mužov. Podstatou liečby
je buď nejakým spôsobom znížiť hladinu hormónov v tele, alebo podať
liek, ktorý utlmí účinok hormónu na
rast nádoru.

je operácia. Princíp spočíva v úplnom odstránení nádoru s určitou
časťou okolitého zdravého tkaniva.
Chirurgické zákroky sa robia v rôznom rozsahu v závislosti od lokalizácie a lokálneho rozsahu nádoru.
Operácie sú často radikálne a znamenajú preventívne odstránenie
značného množstva zdravého tkaniva.

Cielená biologická liečba
je v zásade dôsledkom rastúcich
znalostí o štruktúrach a pochodoch
bunky. Na jej povrchu sa nachádzajú
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Liečebný postup je vždy individuálny, medzi rozhodujúce faktory, ktoré vstupujú do rozhodovania patrí
orgánová lokalizácia nádoru, jeho
rozsah, histologický typ nádoru, stupeň zhubnosti, či celkový zdravotný
a výkonnostný stav a vek pacienta.
O výbere najvhodnejšej liečby či optimálnej kombinácie liečebných metód,
ako aj ich časového sledu rozhoduje
skupina odborníkov: rádiodiagnostik,
chirurg, rádioterapeut, chemoterapeut, histopatológ a ďalší odborníci podľa potreby. Hovorí sa tomu multidisciplinárny prístup k liečbe rakoviny. ●
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ROZHOVOR
S EVOU BACIGALOVOU

Nikdy
sa nevzdávajte!
Eva Bacigalová sa vyliečila z karcinómu
prsníka a dnes toto životné obdobie
hodnotí pozitívne.

Foto © Noro Meszároš

Čo ste prežívali po tom, čo ste sa
dozvedeli, že máte rakovinu prsníka?
Keď mi môj onkológ oznámil, že ma
čaká dlhá a vôbec nie príjemná liečba, zdôraznil, aby som sa napriek
tomu neizolovala od rodiny, priateľov
a známych. Samozrejme som si musela dávať pozor na krehkú imunitu,
ale nezostávala som sama s chorobou
medzi štyrmi stenami viac ako bolo
nevyhnutné. Nie je nič horšie ako
nechať temným myšlienkam voľný
priebeh, môžu napáchať viac škody
ako najhnusnejšia chemoterapia.
V obdobiach, keď mi nebývalo zle,
som naplno pracovala a aj to považujem za dôležitú súčasť psychohygieny. Myslieť na čokoľvek iné ako
na minulú, súčasnú či budúcu liečbu
a jej neisté výsledky, je nesmierne
užitočné.
Ako diagnóza ovplyvnila vaše súkromie?
Veľmi ma zasiahlo, keď som v tom
náročnom období prišla nečakane aj

o prácu a okrem strachu z choroby
som musela čeliť strachu z ekonomického ohrozenia. Sama môžem na
základe vlastnej skúsenosti potvrdiť,
že takáto vážna a traumatizujúca situácia vám uprace poradie dôležitosti
v živote a preriedi rady priateľov. Tí
skutoční sa ku mne primkli, tí ostatní nie sú ani zdvorilostne zvedaví,
či vôbec ešte žijem. Nechcem, aby
to vyznelo ako rúhanie, ale aj preto
považujem celú moju onkologickú
príhodu za to dobré, čo ma v živote
postretlo.
Určite ste sa aj vy pýtali, prečo ste
ochoreli práve vy. Čo by ste si dnes
spätne odpovedali?
Nie, takúto otázku som si naozaj
nekládla. Teda, nekládla som si ju
v kontexte „prečo, preboha, práve ja“? Mám z veľkej miery šťastie,
že moje nastavenie funguje inak –
v čase ohrozenia, krízy či problému
hľadám predovšetkým spôsob, ako
z neho von. Hľadám riešenie. Aj po
diagnostikovaní karcinómu prsní-
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ka som sa tak rýchlo ako to len bolo
možné koncentrovala na každodenné
všedné stereotypné činnosti, ktoré
mi takisto bránili umárať sa v úzkosti
a strachu. Ak neskĺznete do roly obete, zachováte si zdravý rozum, ktorý
je hlavne v úvodných fázach liečby
úplne najdôležitejší. Veľakrát sme sa
však na stretnutiach nášho občianskeho združenia Amazonky bavili
s onkológmi o skutočných príčinách
toho, prečo toľko žien ochorie práve na karcinóm prsníka. A dozvedeli
sme sa zaujímavé skutočnosti – táto
diagnóza totiž najviac postihuje ženy
vzdelané, s dobrým zamestnaním aj
príjmom, samostatné, bystré, žijúce
predovšetkým v meste. Ženy, ktoré sú
celoživotne vystavené tlaku, aby boli
dobrými matkami, očarujúcimi manželkami, úspešnými v práci. Aby vždy
a všetkým vyhoveli, aby sa o všetko
postarali a ešte pritom boli stále dobre
naladené. Pri tom všetkom, čo sa od
nich očakáva a čo sa snažia splniť,
zabúdajú na to najpodstatnejšie – na
seba. Takže ak sa dnes pýtam, prečo
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v
Eva Bacigalová

vyštudovala síce Matematicko-fyzikálnu

fakultu Univerzity Komenského, no celý svoj profesionálny život sa
pohybuje v médiách. Viac ako desať rokov pracovala vo Fun Rádiu ako
hudobná redaktorka, vyskúšala si prácu v týždenníku Markíza aj v knižnom vydavateľstve Evitapress. Je autorkou kníh Čistá nuda, Odsúdený,
Maverick a Slzy otcov, ako PR manažérka spolupracuje s mnohými
slovenskými hudobnými hviezdami. V októbri 2012 diagnostikovali
duktálny karcinóm prsníka s následnou mastektómiou, chemoterapiou,
rádioterapiou a hormonálnou liečbou. Je rozvedená, má syna Michala

»

a žije v Bratislave. Jej blogy nájdete na stránke http://karcinomprsnika.

Nie je nič horšie ako nechať
temným myšlienkam voľný
priebeh, môžu napáchať viac
škody ako najhnusnejšia
chemoterapia.

som ochorela, bude to asi aj tým, že
som sa v tejto charakteristike našla.
Odvtedy naozaj myslím v prvom rade
na vlastné dobro. Potom dlho, dlho
nič. A až potom na to, či je alebo nie
je so mnou niekto spokojný.
Ako prebiehala vaša liečba na
NOÚ?
Moja liečba sa začala mastektómiou, čiže chirurgickým zákrokom,
pri ktorom mi odstránili celý prsník,
pretože nález bol veľký. Ale už pred
operáciou ma lekár informoval, že
ak všetko dobre dopadne, je možné
ísť na rekonštrukciu. V NOÚ mi dali
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sk/blog/. Ponúkame vám jeden z nich, ktorý uverejnila v októbri 2014.

všetko, čo mali na „jedálnom lístku“.
Absolvovala som štyri chemoterapie,
po ktorých som prišla o vlasy a bojovala s nevoľnosťou. Nasledovalo
ožarovanie, hormonálna a biologická
liečba. Na Klenovu som cestovala na
intravenózne podávanie liekov každý týždeň, neskôr každý tretí týždeň.
Celá liečba trvala rok a pol. Na jar 2015
som absolvovala rekonštrukciu prsníka expanderom. Čaká ma ešte jedna
operácia, po ktorej budem vyzerať
lepšie ako kedykoľvek predtým. NOÚ
však budem navštevovať až do konca
života, aj vyliečený pacient chodieva
na pravidelné kontroly.

Na čo by sa mali pripraviť rodinní
príslušníci a priatelia, ktorí chcú
svojmu blízkemu pomôcť?
Pre všetkých v danej chvíli zdravých
je asi najťažšie rozhodnúť sa, či sa
chorého pýtať alebo nepýtať na zdravotný stav a pocity. Určite odporúčam
pýtať sa. Dodnes nerozumiem tomu,
prečo sa práve o onkologických chorobách hlavne šepká a nehovorí nahlas. Prečo pokojne kladieme otázky
človeku s vymeneným kĺbom alebo
vyoperovaným žlčníkom, cukrovkárovi, celiatikovi či astmatikovi, ale
máme zvláštny strach pýtať sa pacienta s rakovinou. Zdieľanie však

potrebujeme všetci rovnako a často
naozaj stačí, ak vidíme, že niekoho
náš stav a prežívanie zaujíma. To, čo
by však všetci mali vyškrtnúť zo svojho emočného registra, je ľútosť. Všetky výskumy ukazujú, že ľútosť ešte
nikdy nikomu nepomohla. Nerobte
to ani vy svojim blízkym. Radšej im
ponúknite pomoc, môže byť akéhokoľvek druhu, a oni ju buď príjmu
alebo odmietnu. Ale budú vedieť, že
sa o vás môžu oprieť.
Počas liečenia ste začali písať
blog, otvorili ste sa. Aký vplyv mal
tento krok na váš život?

S písaním som začala ani nie rok od
diagnostikovania rakoviny. Bol to
ideálny čas – ešte som mala všetky
emócie v pamäti, ale už som si od
tých najhorších spravila dostatočný
odstup, aby som o nich mohla písať.
Čo vám budem hovoriť, spravila som
si vďaka blogom kvalitný poriadok
vo všetkom, čo som mala na duši. Ale
mali aj unikátnu „pridanú hodnotu“.
Ozvalo sa mi veľa žien, ktoré prechádzali tými istými štádiami liečby
a pocitov ako ja, a vraveli, že ak by vedeli písať, napísali by to tak isto. Lebo
okrem šoku, strachu a úzkosti zažili
aj fázu neuveriteľnej chuti po živote
a odhodlaného boja s chorobou. Ba
dokonca si z nej takisto vedeli robiť aj
žarty, a to považujem za mimoriadne
liečivé.
Ste jedna z Amazoniek. Aké ste
a čo znamenáte jedna pre druhú?
Občianske združenie Amazonky spája ženy všetkých vekových
skupín, ktoré sa liečili alebo liečia
na karcinóm prsníka. Ročne len na
Slovensku pribudne viac ako 2 500
nových prípadov, takže o prísun
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„čerstvých“ pacientok bohužiaľ nebudeme mať núdzu. Naozaj medzi
nás prichádzajú stále ďalšie a ďalšie
ženy a prichádzajú na naše stretnutia často a rady. Môžete byť naozaj
aj v čase choroby obklopení milujúcou rodinou, nápomocnými priateľmi a chápavými kolegami, no nikto
z nich vám nebude rozumieť tak ako
pacient, ktorý absolvoval to isté, čo
vy. Amazonky sú ženy naozaj odvážne, také, čo sa nevzdávajú, nepovažujú svoju chorobu za trest či
nebodaj prekliatie a už vôbec nie za
niečo, za čo sa treba hanbiť. Máme
v sebe navzájom oporu. A obrovskú
vďaku a pokoru – veď vieme veľmi
dobre, že nebyť rakoviny, nikdy by
sme sa nespoznali.
Čo by ste odkázali žene, ktorá práve prežíva to, čo už máte úspešne za
sebou?
Určite to známe churchilovské – nikdy, nikdy, nikdy sa nevzdávajte! Nie
náhodou som si práve tieto jeho slová
dala vytetovať na ruku vo chvíli, keď
bolo jasné, že to prežijem. Lebo som
sa rozhodla nevzdať.●
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PRÍBEH
VEĽKOM
SRDCI
Odvážna, trpezlivá, empatická, odhodlaná, silná
i krehká zároveň. A láskavá až do posledného
momentu. Táka zostane navždy v srdci svojho
milujúceho manžela.
Rudolf Chmela pred obrazom manželky Ľudmily.

TEXT Rudolf Chmela

„T

akmer20 rokov sme stáli s mojou pani manželkou
Ľudmilou bok po boku a znášali spoločne všetko,
čo nám osud pripravil. V roku 1997, keď zlý tieň
vstúpil prvý krát do nášho príbytku, moja pani ukázala
nezlomnú vôľu žiť a postavila sa s veľkou rozhodnosťou
proti onkologickému ochoreniu. Zákernú chorobu porazila
a mnohí ľudia z nášho okolia ani nevedeli, aký ťažký boj
zviedla. Svojim konaním celú rodinu posunula k väčšej
vzájomnej úcte a k poznaniu, že to krehké čo budujeme,
je veľmi zraniteľné, a že realita krásneho života sa môže
v ktorúkoľvek chvíľu zmeniť,“ začína svoje rozprávanie
v liste adresovanom na Národný onkologický ústav Rudolf Chmela.

MILOVALA UMENIE
Miluška, ako sme manželku volali, bola umelkyňa. Celý
svoj život zasvätila umeniu. V ÚĽUV-e pôsobila ako lektorka a my si spomíname, ako na dňoch remesiel učila točiť
malé dietky na hrnčiarskom kruhu. Boli sme na ňu veľmi
pyšní, svoju prácu milovala a odovzdávala sa jej naplno.
Do kurzov, ktoré viedla, sa ľudia radi vracali pravidelne po
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tom, ako pocítili jej umeleckú vášeň a ľudskosť. S vervou
jej vlastnou sa pustila aj do podnikania. Fantázia a zmysel
pre dokonalosť robili jej diela výnimočnými, pokračuje
manžel. Nasávali sme tú nádheru a tešili sa, s čím novým
nás prekvapí. Počas nasledujúceho obdobia odovzdávala
našej rodine to najlepšie zo seba.

EMPATICKÁ DO
POSLEDNEJ CHVÍLE
Dňa 21.januára 2014 sa zhmotnili obavy, ktoré sa niesli nad
našou rodinou dlhých 18 rokov. Bol to mesiac, v ktorom
prišli zlé správy. Choroba udrela opäť a silnejšie ako predtým. Bol to mesiac, kedy Milka plakala prvý a posledný
krát. Otázka, na ktorú nemá nikto odpoveď.PREČO zase
ja? Chvíľu sa slzy gúľali po líci a potom prišiel jej pohľad,
ktorý nepripustil žiadne pochybnosti. Musíme byť takí
silní ako v tom 97-om. Začala bojovať a vrhla sa ako levica
do najťažšieho obdobia svojho života. Bez sťažovania, plaču a zbytočných emócii absolvovala množstvo zákrokov,
na ktoré by mnohí iní nenabrali ani odvahu. V obdobiach,
keď ju choroba už chcela položiť na kolená, sa vždy zno-

va a znova postavila na nohy. Po zotavení z operácie
kontaktovala Ligu proti rakovine, kde sa chcela aktívne
angažovať v pomoci pacientom. Veľmi chcela odovzdávať
svoj príbeh ďalej a ďalej, aby prinášala vieru a nádej tam,
kde iní nachádzajú len sklamanie a strach. Ďalšie výsledky
boli ale neúprosné a 7. decembra 2014 dali stop tomuto
ušľachtilému zámeru...
Napriek týmto skutočnostiam bola až do posledného
dňa platným členom rodiny. Aj keď síl ubúdalo, vždy
našla cestu ako riešiť každodenné problémy. Deň pred jej
posledným výdychom, na Mikuláša, mi šepkala slabým
hlasom do ucha, kde nájdem adventný kalendár, ktorý
objednala ešte v čase, keď bolo viac síl. Prízvukovala mi,
aby som ho nezabudol dať do topánok po tom, ako deti
zaspia. Počas celého roka vedomá si svojho osudu ochraňovala nás najbližších pred svojim utrpením a bolesťou
a vždy prízvukovala, aby sme neplakali.

DODÁVA SILU ĎALEJ
Svojím životom, dielom a postojmi v posledných dňoch
života posunula Milka rebríček najväčších cností a ľud-
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ských hodnôt do roviny, ktorá v dnešných dňoch arogancie a domýšľavosti nad vlastnou dokonalosťou tak veľmi
chýba. Veľmi si priala, aby jej na pohreb ľudia neprinášali
drahé kytice a vence, ale aby sa namiesto toho urobila
zbierka pre NOÚ, kde sa od začiatku liečila. Prianie som
jej splnil a na obrade, na ktorom sa zúčastnilo množstvo
ľudí, sa vyzbieralo 1500 €, ktoré by sme chceli venovať
Združeniu priateľov NOÚ. Počas života som si prial zorganizovať pre moju pani manželku vernisáž, na ktorej
by mohla vystaviť svoje nádherné obrazy. Bohužiaľ sa to
nepodarilo a jej smrť ukončila tento zámer. Asi riadením
osudu sa mi dostal do rúk výtlačok Hlasu Nového mesta,
kde som si zo záujmom prečítal článok, keď umenie lieči
a liečba je umením. Tak isto som mal možnosť vidieť
vynovené priestory ambulantnej chemoterapie, ktoré na
mňa urobili veľký dojem. Preto by som rád k uvedenej
sume daroval NOÚ aj veľkorozmerný obraz plný pozitívnej energie a emócií, ktorý maľovala moja pani. Určite
by si priala aby toto jej dielo dodávalo silu, nádej a chuť
bojovať tým, ktorí to potrebujú najviac. Pacientom NOÚ
Klenová.>
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Čo servíruje na imunitu
farebná jeseň?
Každé ročné obdobie prináša svoje špeciﬁcké „vychytávky“.
Jeseň nehrá len farbami listov na stromoch, ale túto
rozmanitosť máme na dosah aj v našich zeleninových
záhradách či ovocných sadoch. Množstvo jesenných plodov
môžeme právom „pasovať“ za malých hrdinov
aj v prevencii či liečbe rôznych ochorení, rakoviny
nevynímajúc. Vybrali sme pre vás niekoľkých z nich spolu
s chutným a nenáročným receptom.

Jablká
Jablko patrí medzi naše najzdravšie
ovocie a vďaka svojmu zloženiu a pôsobeniu má na náš organizmus, snáď
nekonečný počet pozitívnych účinkov. Množstvo antioxidantov ho radí
medzi favoritov, ktorí znižujú riziko
ochorenia na rakovinu.

Svieži jablkový
šalát
Jablká je najlepšie jesť surové.
Samozrejme, atraktívnejšie na naše
chuťové kanáliky zapôsobí, napríklad taký jablkový šalát. Potrebujete
1 jablko, 1 mrkvu, zopár hrozienok,
podľa chuti orechy a med. Mrkvu
a jablko očistite (môžete ho však
nechať aj v šupke), nastrúhajte ich,
pridajte ostatné suroviny, premiešajte a s chuťou konzumujte.
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Žltá tekvica
Aj túto u nás čoraz populárnejšiu
zeleninu by sme mohli pasovať za
malého hrdinu v prevencii proti rakovine. Je tomu tak vzhľadom na obsah
betakaroténu, vitamínu C a vlákniny.
Tekvica je prospešná aj pre tých, ktorí
majú problémy so stolicou alebo žalúdočné ťažkosti.

Tekvicová príloha
k hlavnému jedlu

Cvikla
Dobrú službu v prevencii a ochrane
pred tvorbou rakovinových buniek
urobí aj cvikla. Pomáha najmä pri napadnutí tráviaceho traktu a hrubého
čreva. Ak už človek absolvoval chemoterapiu, pomáha telu regenerovať
sa a zbavovať sa ešte škodlivých látok,
ktoré po nej zostali.

Chutné cviklové
raňajky
Najlepšie je konzumovať cviklu
surovú. Preto tento tip! Na raňajky –
povedzme pre dvoch – vám postačí
jedna menšia cvikla. Ošúpte ju,
nakrájajte na tenšie plátky. Môžete
si ju veľmi jemne dosoliť, ale chutná
je aj bez nej. Pokvapkajte kvalitným
balzamikovým octom a olivovým
olejom. K tomu si na tanier doložte
krajec dobrého chlebíka, na ktorý
odporúčame natrieť, napríklad cottage cheese.

Červená kapusta
Červená (rovnako tak aj biela) kapusta
obsahuje látku s názvom sulforafan,
ktorá aktivizuje detoxikačné a protirakovinové enzýmy nášho tela. Kapusta je mimoriadne účinná najmä
v prevencii rakoviny prsníka a hrubého čreva, čo sú najčastejšie typy onkologického ochorenia u žien a mužov
na Slovensku.

Nakrájajte na kúsky ľubovoľné množstvo očistenej tekvice. Dochutíme
v miske soľou, čiernym korením, drvenou rascou a olivovým olejom. Vysypeme na plech a pečieme 20 minút. Tekvicu, ktorá vám od obeda
zvýši, môžete využiť aj na pomazánku. Zvyšné kúsky roztlačíte vidličkou,
pridajte roztlačený cesnak a olej. Ak
je konzistencia hustá – tak aj trochu
vody. A máte výbornú lahôdku na
hrianky.

Jednoznačne šalát
zo surovej kapusty
Približne polovičnú hlávku kapusty
postrúhajte a nechajte chvíľu postáť.
Kapusta tak uvoľní všetky svoje
protirakovinové, protisklerotické
a antioxidačné látky. Potom pridajte
1 biely jogurt. Na dochutenie použite
soľ, korenie a 1 PL horčice. Alternatívu ďalších pochutín či dochucovadiel
do tohto šalátu necháme na vás, ale
myslite pri tom zdravo.
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Slivky
O slivkách môžeme tiež hovoriť ako
o všelieku na rôzne choroby. Primárne veľmi dobre pôsobia na látkovú výmenu. Obsahujú tiež bioaktívne látky,
ktoré ničia rakovinotvorné bunky.

Tofu guľky so
sušenými slivkami
Na štyri porcie budete potrebovať
200 g bieleho neúdeného tofu,
150 g špaldovej hladkej múky,
4 PL špaldovej krupice, 1,5 PL oleja,
2 vajcia, 1 KL škorice a sušené slivky.
Najprv v miske do hladka rozmixujeme tofu a vajcia. Potom pridáme
múku, krupicu a vymiesime. Z cesta
trháme malé kúsky, vytvarujeme ich
tak, aby sme do nich mohli zabaliť
slivku. Pripravené guľky uvaríme vo
vriacej osolenej vode. Vyberieme do
misy a môžeme ich dochutiť kakaom
alebo škoricovým cukrom.
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životný štýl

Pohyb

liek bez doplatku

Pravidelný pohyb a cvičenie nie je klišé či módna vlna. Fyzická aktivita prospieva bez rozdielu
všetkým. Preventívne pôsobí pred mnohými
chorobami, ale rovnako tak v chorobe pomáha.
Správne zvolená pohybová aktivita môže byť
pomysleným liekom bez doplatku a hnacím
motorom, ktorý vráti späť do hry aj onkologických pacientov.
TO NAJJEDNODUCHŠIE,
ČO MÔŽE BYŤ – OBYČAJNÁ
CHÔDZA
Naším najprirodzenejším pohybom je
chôdza. Turistika s ňou spojená je na
Slovensku veľmi obľúbená. Relatívne
mladým športom, ktorý sa s chôdzou
spája je tzv. nordic walking – severská chôdza. Ak ste už v teréne stretli
niekoho s „lyžiarskymi“, teda špeciálnymi turistickými palicami, tušíte
správne. Severská chôdza aktivuje

približne 90 % svalov ľudského tela
a spálite ňou takmer o polovicu viac
kalórií ako pre bežnej chôdzi. Vďaka
opore, ktorú v paličkách máte, znižujete aj zaťaženie kĺbov - v porovnaní s chôdzou bez palíc až o 30 %.
Tento šport si môžete dovoliť preto
aj vtedy, keď máte ľahší hendikep v
kĺboch. Paličky sú ďalšou podporou,

takže smelo môžu vykročiť aj tí, ktorí
majú problémy s rovnováhou. Nehovoriac o tom, že palice pomáhajú pri
výstupoch v teréne s náročnejším stúpaním. Ak sme vás inšpirovali, určite
si čo to o nordic walkingu naštudujte. S výberom paličiek a doplnkov si
nechajte poradiť v špecializovanom
obchode. ●

»
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Nordic walking má nepochybne aj
inú výhodu – vykročiť môžete v každom ročnom období a spoločnosť
vám bude robiť jeden z najlepších
psychológov - čerstvý vzduch.
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životný štýl

Psychika

NAŠE PRAVIDELNÉ PORADENSKÉ OKIENKO

S PSYCHOLOGIČKOU MGR. LUCIOU VASIĽKO-

chorobe

VOU, V KTOROM ODPOVEDÁME NA VAŠE
NAJČASTEJŠIE OTÁZKY TÝKAJÚCE SA PSYCHICKÝCH PROBLÉMOV V SPOJENÍ S ONKOLOGICKÝM OCHORENÍM. SVOJE OTÁZKY A NÁMETY
NÁM MÔŽETE DORUČIŤ PROSTREDNÍCTVOM
MAILOVEJ ADRESY REDAKCIA@PRIATELIANOU.
SK, ZA KTORÉ VÁM VOPRED ĎAKUJEME.

Čím je zaťažovaná psychika pacienta s onkologickým ochorením?
Onkologické ochorenia predstavujú
asi najvyššiu psychickú záťaž spomedzi všetkých ochorení. Objavuje sa
pri ňom prirodzene množstvo negatívnych emócií a pocitov – ako strach
zo smrti, strach z neznáma, z budúcnosti, obavy z utrpenia a bolestí spôsobených samotnou chorobou - jej
liečbou, dlhodobou hospitalizáciou,
pocitmi osamelosti. A hlavne je tu
otázka – prečo práve ja?

Dá sa na túto ťažkú diagnózu nejako pripraviť?
Onko diagnóza dokáže zmeniť celý
život. A nie je až tak podstatné, či zlá
správa prišla neočakávane alebo už
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len ako potvrdenie po dlhom čase
podozrení, že niečo nie je v poriadku. Na zlú správu tohto druhu sa
pripraviť nedá. Onkologické ochorenie a jeho liečba výrazne zasiahnu aj
psychiku a sociálne vzťahy pacienta,
počnúc vzťahom k sebe až po vzťahy
v rodine či v práci. Človek sa zrazu
musí adaptovať na novú sociálnu
rolu pacienta, ktorú si nikto sám pre
seba neželá.

Čo všetko ovplyvňuje
reakciu pacienta na fakt,
keď sa dozvie svoju onkologickú diagnózu? Kto
je na tom lepšie či horšie?

Táto reakcia je ovplyvnená konkrétnou osobnosťou človeka - jeho emóciami, výchovou, predchádzajúcimi
skúsenosťami s traumami, ale i kvalitou rodinného zázemia a celkovej
sociálnej opory. Prekonávanie tejto
náročnej životnej situácie závisí do
veľkej miery od toho, ako sme – dá
sa povedať - schopní zvládať iné bežné záťažové situácie. Sú ľudia, ktorí
takéto situácie dokážu prijať ako výzvy, avšak niektorí nedokážu takejto
záťaži veľmi vzdorovať. Hoci bojovnosť
a zdravý optimizmus pomáha lepšie
zvládať ochorenie a liečbu, neplatí
priama úmera medzi tým, že ak budeme v chorobe optimistickejší, tak sa
určite vyliečime a naopak. V každom
prípade optimizmus a snaha nepod-

dávať sa chorobe môžu výrazne zlepšiť
kvalitu života počas ochorenia. Tu je
dôležité dávať si pozor na to, že byť
pozitívne naladený neznamená, že nemôžeme prežívať negatívne emócie. Je
to úplne normálne. Predsa ani zdraví
ľudia nedokážu myslieť 24 hodín denne pozitívne. Sú chvíle, keď sa smútku,
nostalgii jednoducho neubránime, avšak tieto etapy by nemali trvať celé dni
či dokonca týždne. To je už znamenie,
že je potrebné vyhľadať pomoc.

Čo najjednoduchšie radíte hneď na začiatku liečby?
Psychike mnohých našich pacientov
často pomôže to, keď sa v starostli-

vosti dajú na prvé miesto. To znamená, že sa aj prakticky starajú v prvom
rade sami o seba až potom o iných.
Nie je hanbou poprosiť o pomoc,
zmeniť režim domácich prác, jednoducho zvoľniť... Táto zmena môže byť
na začiatku problémom pre výkonne
typy ľudí, ktorí majú tendenciu jej
vzdorovať. Je však naozaj dôležité
zastaviť sa a prehodnotiť doterajšie
návyky a sústrediť sa výlučne na
seba. Čas ukáže pozitívny prínos
v liečbe. Tiež je veľmi dobré, ak sa
pacient bude venovať aktivitám, činnostiam, ktoré mu robia radosť a dodávajú mu energiu. Ak však pacienta
naozaj nič neteší, nič ho nezaujíma,
je to signál, že by mal vyhľadať odbornú pomoc. ●

ČASOPIS ZDRUŽENIA PRIATEĽOV NOÚ
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Spomienka na Tibora Bártfaya
S hlbokým zármutkom sme prijali správu o smrti nášho
priateľa akademického sochára Tibora Bártfaya. Veľmi si
ceníme, že svojou tvorbou a životným optimizmom obohatil aj Národný onkologický ústav.
a človeka sa treba najprv dotýkať srdcom, až potom rukami.“ Všestranný
umelec sa pritom okrajovo venoval
aj maľbe, kresbe a tvorbe koláží. Jeho
Čiernu Perlu, ktorú vytvoril vo svojich 84 rokoch pre našich pacientov
a ich blízkych, môžete obdivovať na
Oddelení ambulantnej chemoterapie.

Spomíname s úctou

Čierna perla (foto Spectrum ART)

Sme poctení, že Tibor Bártfay bol
priateľom NOÚ. Patril k najvýznamnejším slovenským umelcom. Narodil
sa v Nitre roku 1922 ako najstarší syn
známeho sochára Júliusa Bártfaya.
Študoval na Akadémii krásnych umení v Budapešti u profesora Ferencza

Sidlóa a v rokoch 1945-1949 na Akadémii výtvarných umení v Prahe
u profesora Karla Pokorného. Od
50-tych rokov minulého storočia žil
a tvoril ako slobodný umelec v Bratislave. Jeho meno ﬁgurovalo na zozname najvýznamnejších osobností
svetovej kultúry a umenia. V roku
1994 sa stal Medzinárodným mužom
roka a v tom istom roku dostal Cenu
20. storočia. Obe ocenenia mu udelila
prestížna inštitúcia - Medzinárodné
biograﬁcké centrum IBC Cambridge,
Anglicko. V roku 2002 mu bolo udelené Krištáľové krídlo za celoživotné
dielo. Tibor Bártfay zomrel vo veku 93
rokov. Česť jeho pamiatke.●

Veľkolepá tvorba
Diela Tibora Bártfaya zdobia celé
Slovensko. Patril k významným
osobnostiam slovenského umenia,
novodobého sochárstva - komornej
i monumentálnej tvorby. Počas svojho života vytvoril viac ako tridsať
pamätníkov, dvetisíc plastík a viac
než šesťsto portrétnych podobizní,
množstvo pamätných medailí, reliéfov. Úprimne obdivoval ženy, čo sa
odrazilo aj v jeho dielach. Jedna z jeho
ženských sôch zdobí aj fontánu pred
NOÚ a jej precítené stvárnenie jasne tlmočí autorovo krédo: „Kameňa

Socha mladej ženy zdobí fontánu pred vstupom do hlavnej budovy NOÚ

Rakovina prsníka je najčastejším onkologickým ochorením žien na Slovensku.
Ročne v NOÚ vykonáme vyše 300 náročných chirurgických operácií karcinómu prsníka, takmer 7 000
mamograﬁí a tisícky ďalších vyšetrení a zákrokov
súvisiacich s prsníkmi.
Budujeme špecializované Centrum chirurgie prsníka, ktoré bude ponúkať najmodernejšie terapeutické postupy.
Centrum bude poskytovať aj rekonštrukčné operácie prsníka v spolupráci s plastickým chirurgom.

Nové lôžkové vybavenie poskytne najvyšší štandard a komfort.
Chceme pomáhať všetkým ženám, ktoré našu pomoc potrebujú.
Prispejte na vybudovanie a vybavenie Centra chirurgie prsníka, čím zároveň prispejete na zvýšenie
úrovne a kvality zdravotnej starostlivosti NOÚ.
Finančné dary prijímame
na účte: 2625180899/1100
s variabilným symbolom 131904
Prispieť môžete aj priamo na www.priatelianou.sk

