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Príhovor predsedu Združenia
priateľov NOÚ
Drahí priatelia, pacienti, kolegovia,

750 tisíc eur sme použili na rozvoj Národného onkologického ústavu a na lepšiu a komfortnejšiu zdravotnú starostlivosť našich pacientov. Od roku 2013 financujeme všetky
rekonštrukcie v našom ústave duálne – zo sponzorských
príspevkov združenia a z prostriedkov ústavu, a dovolím
si tvrdiť, že ak by neexistoval hnací motor v podobe nášho
Združenia priateľov NOÚ, mnohé z týchto rekonštrukcií
a inovácií by nebolo možné realizovať.

kontakt s najbližšími rodinnými príslušníkmi, čo doteraz
nebolo možné. Toto všetko by sa nezrealizovalo, nebyť vás,
priateľov Národného onkologického ústavu.

Vedel som, že ma čaká kľukatá a nie vždy ľahká cesta, fundraising nie je jednoduchý a vyžaduje si celého človeka.
Priznám sa však, že som sa do toho pustil, vtedy ešte ako
námestník riaditeľa, s nadšením a veľkým odhodlaním.
Krok za krokom som budoval kontakty, oslovoval dôležitých ľudí, sponzorov a prenášal som na nich svoje nadšenie. Snažil som sa vykresliť svoju víziu čo najjasnejšie,
aby vedeli, akým humánnym cieľom budú napomáhať.
Každý jeden projekt som s kolegami v združení pripravoval
do najmenších detailov, inšpirovali sme sa počas našich
ciest do zahraničia, navštívili sme zdravotnícke zariadenia
po celom svete, aby sme si z každého odniesli niečo, čím
by sa náš ústav postupne stával lepším.

Naše združenie má aj do budúcnosti jasné a predovšetkým
smelé plány. Po pozitívnych skúsenostiach z predošlých
rokov úprimne verím, že náš ústav bude napredovať aj
naďalej. Tento rok rekonštruujeme vstupné priestory hlavnej budovy, ktoré sa zmenia na oddychovú a relaxačnú
Nesmierne ma teší, že sa naša nová filozofia Umenie liečiť – zónu, na ne nadväzuje prestavba vstupu do samotného
Umenie pomáhať, ktorú sme predstavili v roku 2013, stretla areálu ústavu spojená s revitalizáciou a rozšírením počtu
s priaznivou odozvou nielen u pacientov a kolegov, ale aj parkovacích miest. Budujeme na Slovensku svojho druhu
priateľov NOÚ a sponzorov. Myšlienka premeny štátnej jediné a unikátne Centrum chirurgie prsníka a rozsiahlou
nemocnice na nemocnicu s pridanou umeleckou hodno- rekonštrukciou prejde aj dôležité Oddelenie paliatívnej
tou je unikátnou. Mala pozitívne ohlasy na Slovensku aj starostlivosti. Sú to odvážne plány, ale viem, že ich dokáv zahraničí a motivovala mnohých k veľkorysým činom. žeme zrealizovať s vašou pomocou, za ktorú vám z celého
Za všetky môžem spomenúť rekonštrukciu Kliniky chirur- srdca ďakujem.
gickej onkológie SZU a NOÚ, ktorá okrem modernizácie
priestorov a prístrojov, dostala vďaka veľkoplošným fotografiám od rodiny významného fotografa Karola Kállaya
nový šat. Nemôžem nespomenúť Oddelenie ambulantnej
chemoterapie, ktoré sa premenilo na galériu súčasného
moderného umenia vďaka 88 obrazom od významných
slovenských autorov zo združenia Spectrum-ART a tiež
prešlo nemalými progresívnymi zmenami, čím sa zaradilo
medzi najmodernejšie zariadenia svojho druhu v Európe.

V roku 2009 som tajne dúfal, že sa mi tento zámer podarí
uskutočniť, ale ani vo sne som neočakával takú úspešnú bilanciu, s ktorou otvárame ďalší rok nášho združenia. Dnes, v roku 2016 môžem hrdo vyhlásiť, že takmer

Minulý rok sme slávnostne prestrihli pásku našej vynovenej Transplantačnej jednotky, ktorá zásadne mení
koncept hospitalizácie na tomto vysoko citlivom oddelení.
V mnohom výrazne uľahčuje pobyt a dokonca umožňuje

S úctou,

keď som v roku 2009 zakladal s mojimi kolegami a priateľmi Združenie priateľov Národného onkologického ústavu,
mal som v hlave jasný cieľ. Urobiť zo štátnej nemocnice
špičkovú inštitúciu na európskej úrovni, ktorá bude poskytovať onkologickým pacientom tú najlepšiu liečbu
vďaka tímu prvotriednych lekárov a personálu, ale aj
vďaka najmodernejšiemu prístrojovému vybaveniu a príjemnému prostrediu, ktoré vo významnej miere vplýva
na pacientov pri ich ťažkých diagnózach. Tu sa začala naša
mravenčia práca a misia ľudskosti.
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MUDr. Jozef Dolinský
predseda Združenia priateľov NOÚ
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Ľudia
Vedenie

Členovia

Združenie priateľov NOÚ je neziskové transparentné občianske združenie, ktoré v roku 2009 založili lekári a zamestnanci NOÚ s jediným cieľom
– pomáhať svojej nemocnici a pacientom. Získavať
finančné dary na obnovu chátrajúcich priestorov,
ambulancií, lôžkových oddelení, na modernizáciu
prístrojov a diagnostickej techniky, ale aj na vybavenie pohodlných čakární.
Združenie priateľov NOÚ pôsobí aj v oblasti prevencie a poradenstva a systematicky sa stará
o rozvoj všetkých pracovísk NOÚ. Propagáciou
umeleckej tvorby zo zbierkového fondu NOÚ sa
snaží estetizovať sterilné nemocničné prostredie a spríjemniť pobyt pacientom. Tiež podporuje
podujatia orientované na osvetu, prevenciu a liečbu onkologických ochorení.
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MUDr. Jozef Dolinský
predseda ZP NOÚ, riaditeľ
NOÚ

MUDr. Tomáš Šálek
námestník riaditeľa
pre stratégiu, rozvoj,
výskum a vzdelávanie,
primár Oddelenia klinickej
onkológie E

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
podpredseda ZP NOÚ,
prednosta Kliniky chirurgickej onkológie
SZU a NOÚ

Bc. Ľubica Karabová
vedúca sestra Oddelenia
ambulantnej chemoterapie

Silvia Dömösová
podpredsedníčka ZP NOÚ,
vedúca sekretariátu riaditeľa NOÚ

MUDr. Mišo Šimek, PhD.
primár Oddelenia chirurgickej
onkológie C Kliniky chirurgickej
onkológie SZU a NOÚ
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doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.
prednosta II. Onkologickej kliniky
LFUK a NOÚ, primár Oddelenia
klinickej onkológie D

doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
námestník riaditeľa NOÚ
pre zdravotnú starostlivosť,
prednosta Kliniky
onkohematológie LFUK a NOÚ

MUDr. Zuzana Dolinská
lekárka špecialistka
Oddelenia radiačnej
onkológie

MUDr. Silvia Jurišová
lekárka špecialistka
Oddelenia ambulantnej
chemoterapie

PhDr. Eva Baďuríková, PhD.
samostatná odborná referentka
Referátu zdravotných analýz,
metodiky a zdravotnej
dokumentácie

MUDr. Mojmír Masár
lekár špecialista
Oddelenia radiačnej
onkológie

PhDr. Beáta Bernadičová
vedúca sestra Kliniky
chirurgickej onkológie SZU
a NOÚ

Ing. Viktória Vasilenková
vedúca Tlačového
a komunikačného referátu
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Zrealizované projekty
2012 – 2015

Oddelenie klinickej onkológie E
– komplexná rekonštrukcia
lôžkového oddelenia
Oddelenie klinickej onkológie E je súčasťou najväčšieho lôžkového oddelenia NOÚ Kliniky klinickej
onkológie SZU a NOÚ. Toto oddelenie sa špecializuje
na liečbu rakoviny orgánov tráviaceho systému.

Národný onkologický ústav po 18-mesačnej rekonštrukcii 2. júla 2013 slávnostne otvoril svoju Kliniku
chirurgickej onkológie SZU a NOÚ. Ide o najväčšie
onkochirurgické pracovisko na Slovensku, ktoré
overuje nové liečebné postupy, zavádza ich do praxe a tiež je konzultačným pracoviskom v oblasti
diagnostiky a onkochirurgickej liečby zhubných
nádorov pre zdravotnícke zariadenia na Slovensku.
Svojou rozsiahlou rekonštrukciou sa zaradilo medzi
najmodernejšie zariadenia v strednej Európe.

Obnova pracoviska si vyžiadala okrem rekonštrukčných prác aj maliarske a natieračské práce priestorov.
Kompletne sa zrekonštruovali sociálne zariadenia,
bol namontovaný kazetový strop na chodbách oddelenia, nalepené nové PVC podlahy, nainštalované
žalúzie a tieniaca technika, ochranné prvky na steny
chodieb a spojovacích miestností, ako aj klimatizačné
jednotky. Bola zrekonštruovaná aj jedáleň pre pacientov ako aj spoločné priestory pre personál.

Rekonštrukčné práce prebiehali na lôžkových oddeleniach Kliniky chirurgickej onkológie ako aj v ambulantnom trakte. Vybudovala sa špičková zákroková
sála, ambulancie, nová recepcia, sociálne zariadenia,
šatne, sesterské miestnosti či sklady. Obnovila sa
vzduchotechnika, boli nainštalované nové klimatizácie a signalizačné systémy, vymenili sa obklady,
dlažby, stropné krytiny, nábytok i ďalší inventár.
V lôžkovej časti kliniky sa vymaľovali priestory oddelení. Nainštalovali sa nové signalizačné systémy
sestra – pacient. Vďaka sponzorom sa na každú
pacientsku izbu umiestnili LCD televízory, aby spríjemnili hospitalizovaným pacientom pobyt po náročných operačných výkonoch. Priestory lôžkových
oddelení skrášľuje aj 33 veľkoplošných fotografií
z pozostalostí známeho slovenského fotografa Karola
Kállaya. Modernizáciou priestorov a vybavenia sme
výrazne zvýšili dôstojné podmienky liečby, pohodlie
pre pacientov, lekárov i zdravotníckeho personálu.

Celková suma: vyše 116 000,- EUR
Suma zo Združenia priateľov NOÚ: 80 000,- EUR

Celková suma: 247 000,- EUR
Suma zo Združenia priateľov NOÚ: 20 000,- EUR

Najčastejším onkologickým ochorením na Slovensku
je rakovina hrubého čreva a konečníka, tzv. kolorektálny karcinóm. Slovensku celosvetovo v súčte
oboch pohlaví patrí druhé miesto. Muži si udržujú
prvenstvo a ženy sú celosvetovo na desiatej priečke.
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Klinika chirurgickej onkológie
SZU a NOÚ – komplexná rekonštrukcia lôžkového oddelenia, ambulantného traktu
a zákrokovní

7 rokov spolu
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Nová filozofia NOÚ
a OZ Združenie priateľov NOÚ
„Umenie liečiť“ a „Umenie pomáhať“ sú slogany,
ktoré vystihujú novú filozofiu NOÚ.
Umenie má úžasnú silu, blahodárne účinky na dušu,
prežívanie emócií. Umenie pomáha človeku vyrovnávať sa so základnými otázkami života, dokáže
prekonávať osobné hranice a vnútorné bariéry.
Umenie sa vie dotknúť aj človeka, pacienta, ktorý sa
učí žiť v zložitej situácii, kedy je najviac zraniteľný,

lebo ide o jeho zdravie. Ocitá sa v cudzom, nemocničnom prostredí, ďaleko od svojho bezpečného,
pohodlného domova, každodenných rituálov. Preto
sa snažíme vytvoriť našim pacientom príjemné prostredie na liečbu, pretože ho považujeme za dôležitú
súčasť procesu liečby a snažíme sa ho kultivovať, aby
sa v ňom pacienti cítili komfortne.
Naše úsilie aktívne podporovať rozvoj, rast, obnovu
všetkých pracovísk NOÚ, podieľať sa na zvyšovaní kvality poskytovania zdravotníckej starostlivosti
podčiarkuje naša filozofia „Umenie pomáhať“, ktorá
prirodzene nadväzuje na filozofiu NOÚ „Umenie liečiť“.

Oddelenie ambulantnej
chemoterapie NOÚ – kompletná
rekonštrukcia

Webová stránka
V roku 2014 sme spustili webstránku nášho združenia www.priatelianou.sk, prostredníctvom ktorej
vás pravidelne informujeme o zrealizovaných a prebiehajúcich aktivitách v súlade s našou filozofiou
„Umenie pomáhať“, ako aj o najnovších úspechoch
našich kolegov. Prostredníctvom podstránok „Ako
pomôcť“ a „Podporte nás“ ponúkame možnosť finančne, materiálne či dobrovoľníckou prácou podporiť projekty NOÚ.
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3. apríla 2014 po niekoľkomesačnej rekonštrukcii
Národný onkologický ústav slávnostne otvoril vynovené Oddelenie ambulantnej chemoterapie NOÚ,
ktoré sa zaradilo k najmodernejším svojho druhu
v Európe. Je najväčším pracoviskom svojho druhu
v Slovenskej republike a slúži ako referenčné centrum pre riešenie najzložitejších prípadov z celého
Slovenska. Denne sa tu vykoná približne 200 odberov, mesačne aplikuje až 2 500 liečob a ročne stečie
24 000 chemoterapií.
Komplexná obnova plochy takmer 1 300 m2 priniesla priestrannejší, svetlejší, vzdušnejší a vzhľadom
na logistiku chemoterapeutickej liečby i vhodnejšie
rozdelený priestor. Znamenala úplne nové vybavenie ambulancií, nové čakárne, sociálne zariadenia,
podlahy, podhľady, vzduchotechniku, či elektronický
systém prijímania pacientov, ktorý im uľahčuje navigáciu k jednotlivým ambulanciám a vyšetrovniam.

7 rokov spolu

Modernizácia priestorov a vybavenie pracoviska
skvalitnila zdravotnú starostlivosť, zvýšila pohodlie pre pacientov, lekárov i zdravotnícky personál.
Vďaka sponzorom sa na celé oddelenie nainštalovali
LCD televízory, ktoré pacientom skrátia a spríjemnia
nevyhnutný čas absolvovania liečby.
Obnovené oddelenie ambulantnej chemoterapie
sa zároveň stalo galériou súčasného moderného
výtvarného umenia. Získalo unikátny umelecký rozmer vďaka spolupráci s 33 renomovanými slovenskými umelcami združenými v skupine SpectrumART, ako sú Tibor Bártffay, Ivan Pavle, Milan Lukáč,
Peter Pollág, Jana Brisudová, Daniel Bidelnica, Vlado
Oravec, Júlia Piačková, Alexej Vojtášek, František
Lipták, či Ondrej 4. Zimka. Títo poprední umelci
darovali oddeleniu 88 originálnych diel.
Celková suma: vyše 300 000,- EUR
Suma zo Združenia priateľov NOÚ: 120 000,- EUR
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Oddelenie onkohematológie I.,
Kliniky onkohematológie LFUK
a NOÚ – kompletná rekonštrukcia
transplantačnej jednotky

Nová oddychová zóna

21. mája 2015 sme v Národnom onkologickom ústave
po niekoľkomesačnej modernizácii slávnostne otvorili
transplantačnú jednotku Oddelenia onkohematológie
I., Kliniky onkohematológie LFUK a NOÚ. Ide o druhú
najväčšiu transplantačnú jednotku na Slovensku,
ktorá sa vďaka rozsiahlej rekonštrukcii zaradila medzi
moderné pracoviská tohto druhu v Európe.

16. októbra 2015 sme pre našich pacientov a návštevníkov NOÚ slávnostne otvorili novú oddychovú zónu v podobe malého parčíka s lavičkami.
Oddychujúci pacienti môžu obdivovať dominantu parčíka, originálnu fontánu známeho sochára
Vladimíra Oravca „Dažďoví draci“ a tiež sa započúvať do upokojujúceho zvuku tečúcej vody. Toto
zaujímavé umelecké dielo vysokopálenej glazovanej
kameniny a šamotu bolo vytvorené pre výstavu
v Monaku v roku 2000.

Transplantácie kostnej drene patria k jedným z mála
liečebných postupov v medicíne, ktoré doslova zachraňujú život. Ročne podstúpi v ústave transplantáciu približne 70 – 80 chorých pacientov s hematologickými onkologickými diagnózami, najmä
malígnymi lymfómami, leukémiami a myelómami.

Pridanou hodnotou oddychovej zóny je aj priame
prepojenie nového parčíka s priestorom pred hlavným vchodom prostredníctvom nového chodníka. V jeho okolí sa zušľachtila pôda, pribudli kvety
a dreviny. Nová oddychová zóna prirodzene zapadla
do našej filozofie ústavu „Umenie liečiť“.

Cieľom kompletnej rekonštrukcie bola nielen obnova
priestorov, prístrojového vybavenia, zvýšenie počtu
lôžok s lepším komfortom pre hospitalizovaných
pacientov, ale zároveň aj modernizácia kľúčových
technológii. Vďaka novej vzduchotechnike, ktorá
zabezpečuje prísun niekoľkonásobne filtrovaného
čistého vzduchu a sterilitu prostredia v kvalite, porovnateľnej so sterilitou na operačnej sále, sa vylúči
riziko potenciálnej nákazy, pretože onkologický pacient má počas liečby imunitu zníženú na minimum.
Súčasťou každej izby sa tak mohli stať aj toaleta
a sprcha, ktoré v minulosti predstavovali možný
zdroj nákazy. Zmena režimu na transplantačnej jednotke umožní u väčšiny pacientov návštevy rodiny
a blízkych. Kontakt s okolím zabezpečí aj bezplatné
internetové pripojenie a LCD televízor na každej izbe.

V októbri 2015 vyšlo historicky prvé číslo časopisu,
ktoré pre NOÚ začalo vydávať Združenie priateľov NOÚ. Je to ďalší komunikačný kanál smerom
k pacientom a spôsob, ako im priblížiť nemocnicu,
v ktorej sa liečia oni alebo ich blízki. Prináša tiež
aktuality, odborné, ale laicky podané informácie
z oblasti onkológie, prevencie či inšpiratívne osobné príbehy iných pacientov. Vo februári 2016 vyšlo
druhé číslo časopisu.

to pojde
ľahsie
01/2016
Ročník 2.
nEPREDAJnÉ

ČASOPIS ZDRUŽENIA PRIATEĽOV NOÚ

Modernizácia priestorov ako aj ich vybavenia sa výrazným spôsobom podpísala na zvýšení kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, komforte a pohodlí pacientov, lekárov i zdravotníckeho personálu.
Vynovené oddelenie zdobí obraz „Nedokončená
cesta“, ktorý ústavu venovala pacientka NOÚ.

OSOBNOSŤ NOÚ
AKTUALITY
ROZHOVOR: ROBERT HROMEC
NÁZOR: PRÍPAD KRÁDEŽE LIEKOV
TÉMA: KOLOREKTÁLNY KARCINÓM
PRÍBEH

Celková suma: vyše 500 000 ,- EUR
Suma zo Združenia priateľov NOÚ: 160 000,- EUR
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Súčasťou podujatia bola aj slávnostná premiéra
a krst špeciálnej edície poštovej známky, ktorá
v spolupráci so Slovenskou poštou vznikla pri príležitosti oboch výročí. Jej autorom je akademický
maliar prof. Róbert Jančovič. Pri tvorbe tejto jedinečnej známky ho inšpiroval motív „človek v kruhu“,
ktorý prevzal ako ideu humanizmu od Leonarda
da Vinciho. „Vychádzal som z presvedčenia, že táto
známka má byť svojím spôsobom príťažlivá, mala
by skôr vyžarovať optimizmus, radosť zo života, istý
pohľad dovnútra seba samého. Mala by vyžarovať
bohatstvo foriem života, a nie zánik“.

5 ročníkov tanečného gala
predstavenie UMENIE PRE ŽIVOT
Jubilejný 5. ročník baletného gala predstavenia
Umenie pre život, ktorý sa uskutočnil v novembri
2015, opäť poďakoval všetkým tým, ktorí podporujú
aktivity Národného onkologického ústavu. Tanečné
gala predstavenie nadviazalo na tradíciu benefície baletných gala spred niekoľkých rokov. Jeho
názov „Umenie pre život" korešponduje s novou
komunikačnou filozofiou NOÚ – „Umenie liečiť“
a Združenia priateľov NOÚ „Umenie pomáhať“.
Národný onkologický ústav na tomto podujatí,
ktorý netradične spája tanec a onkológiu, oslávil
v roku 2015 aj 25. výročie svojej novodobej existen-
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cie na Klenovej ulici v Bratislave. Špičkové hviezdy
svetových baletných scén opäť ponúkli na scéne
Baletu novej budovy SND výnimočný umelecký zážitok. Predstavenie je spoločným projektom
Národného onkologického ústavu, neziskového
Združenia priateľov NOÚ a Baletu Slovenského
národného divadla.
Galavečer nemal štandardný charitatívny rozmer, kedy sa v rámci podujatia vyzbierajú peniaze.
Cieľom bolo 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.

Pán riaditeľ MUDr. Dolinský poskytol akademickému maliarovi bohatý obrazový materiál o procesoch
vzniku, mechanizme a spôsoboch liečenia onkologických ochorení. „Optikou umelca, výtvarníka som
bol fascinovaný prekrásnym svetom týchto procesov
zobrazených pod mikroskopom. Krásou, ktorá je
nebezpečná a často krát môže zabíjať. Chcel som
vyjadriť celkovú ideu, že by sme mali žiť v určitej
rovnováhe so sebou, s celým univerzom. Ak je táto
rovnováha porušená, nastáva určitá anomália, nerovnováha medzi nami a univerzom.“
Výťažok z jej predaja poputuje taktiež na podporu
aktivít Národného onkologického ústavu.

7 rokov spolu
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Aktuálne projekty

Prebiehajúce projekty
Budujeme Centrum chirurgie prsníka

Na jar 2016 otvoríme špecializované Centrum
chirurgie prsníka v NOÚ, ktoré je na Slovensku svojho
druhu jediné. Rakovina prsníka stojí na čele rebríčka
onkologických ochorení žien na Slovensku. V NOÚ
sa ročne vykoná vyše 300 náročných chirurgických
operácií karcinómu prsníka, takmer 7000 mamografií
a tisícky ďalších vyšetrení a zákrokov súvisiacich
s prsníkmi. V novovybudovanom centre budeme
našim pacientkam poskytovať najmodernejšie terapeutické postupy, vrátane rekonštrukčných operácií
prsníka v spolupráci s plastickým chirurgom.
Modernizujeme vstupné časti

Na jar 2016 otvoríme vynovené vstupné priestory
do hlavnej budovy NOÚ, ktoré v konečnej fáze rekonštrukcie prinesú úplne nový koncept tejto časti interiéru. Zmení sa na oddychovú a relaxačnú
zónu s centrálnym informačným pultom, s novými
priestormi na občerstvenie a komfortnejším sedením.
Začiatkom marca 2016 otvoríme vynovený centrálny
príjem a evidenciu chorobopisov v Pavilóne radiačnej
onkológie. Rekonštrukcia poskytne väčší priestor
a rozšírenie príjmových pultov, čím pacienti získajú
viac súkromia pri registrácii osobných údajov.
Na jar 2016 začneme s rekonštrukciou samotného vstupu do areálu ústavu, ktorej súčasťou bude aj revitalizácia
a rozšírenie súčasných parkovacích plôch a vybudovanie novej obchodnej galérie, ktorá bude onkologickým
pacientom poskytovať rôzne nové doplnkové služby,
napr. parochňové štúdio, predajňu zdravotníckych
pomôcok, zdravých doplnkov výživy a ďalšie.

Plánované projekty
●	Rekonštrukcia Oddelenia
		paliatívnej starostlivosti
●	Rekonštrukcia na pracovisku
		mamografie a sonografie
●	Rekonštrukcia vestibulu Pavilónu M
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Oddelenie paliatívnej starostlivosti je prvé a jediné
pracovisko na Slovensku, ktoré už viac ako 21 rokov
poskytuje komplexnú akútnu ambulantnú a lôžkovú
starostlivosť o nevyliečiteľne chorých pacientov.

Darujte nám Vaše 2 %. Všetky získané prostriedky budú
použité na rozvoj jednotlivých pracovísk Národného
onkologického ústavu a na zvýšenie komfortu pacientov.
Všetky potrebné informácie a tlačivá nájdete na www.priatelianou.sk.

Ak sa rozhodnete poukázať nám Združenie priateľov NOÚ
Vaše 2 % z daní, prosíme o uvedenie Klenová 1, 833 10 Bratislava
nasledujúcich údajov: Občianske združenie, IČO: 42172004

S 19 lôžkami a ambulanciou, 7 lekármi a 22 sestrami a sanitármi pomáha viac ako 600 hospitalizovaným onkologickým pacientom ročne.
Ide predovšetkým o lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť súvisiacu najmä s liečbou bolesti, dýchavice, opuchov, rozpadnutých nádorov a iných závažných symptómov.
Vyžaduje si špeciálne medicínske a ošetrovateľské
zručnosti, lekári a sestry však pacientom často nahrádzajú aj psychológov a duchovných, niekedy dokonca
neprítomnú rodinu a sociálne zázemie.

Umenie
stáť
pri človeku

Oddelenie paliatívnej starostlivosti zároveň predstavuje
zavŕšenie úsilia vybudovať na Slovensku samostatný
odbor paliatívnej medicíny, na oddelení prebieha výučba
lekárov a atestácie z paliatívnej medicíny. Atestovaných
je momentálne 11 lekárov.
Centrom paliatívneho záujmu nezostala rakovina,
ale stal sa ním pacient – človek so svojimi fyzickými,
psychickými, sociálnymi a duchovnými potrebami.
Prostredie, v ktorom prežíva toto obdobie života, je preto veľmi dôležité. Pomôžte nám zrekonštruovať Oddelenie paliatívnej starostlivosti a zvýšiť tak jeho kvalitu.
Finančné dary prijímame na účte SK 84 1100 0000
0026 2518 0899 s variabilným symbolom 101904,
vyzbierané prostriedky budú použité na tento účel.
Prispieť môžete aj priamo na www.priatelianou.sk.

Kontakt:

MUDr. Jozef Dolinský
predseda OZ Združenie priateľov NOÚ
Klenová 1, 833 10 Bratislava
pošta 37

IČO: 42172004
Tatra banka, a. s.,
č. účtu: SK 84 1100 0000 0026 2518 0899
E-mail: info@priatelianou.sk
Web: www.priatelianou.sk

