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JAVY  

Keď v týchto časoch v rešpektovaniahodnej európskej krajine tradičný politik stra-
tí vo voľbách v porovnaní s voľbami predošlými pätinu hlasov, on to vníma a aj ostat-
ní to vykladajú ako jeho triumfálny úspech. Ako je to možné? Že mi neveríte? Garan-
tujem vám, že sa nám to túto jar prihodilo. Prečo nám, keď to nebolo u nás? Jednak
preto, že sme, chválapánu bohu, s tou krajinu v spoločnom EÚ priestore, jednak pre-
to, že tento fenomén sa netýka len politiky (inak by som o ňom na tomto mieste, samo-
zrejme, nepísal). Akoby na začiatku tohto storočia priam pod vysokým tlakom presa-
koval aj do ostatných sfér života, vrátane medicíny. Že stále neviete, čo to splietam?
Chcem hovoriť o tom, ako javová stránka dnes určuje vnímanie vecí viac ako ich skut-
ková podstata (žiaľ, okrem uvedeného by sme na to poľahky našli množstvo ďalších
príkladov z aktuálneho života spoločností a štátov). Vrátane slovenskej geriatrie. A či
je to tak dobre. 

Začnime kratučkou aktuálnou kazuistikou (aj keď mi je jasné, že čitatelia Geriatrie
tento typ príbehov z rôznych jeho mutácií poznajú veľmi dobre aj z vlastnej praxe). 73-
ročný obézny hypertonik s ischemickou chorobou srdca, po prekonanom tranzitórnom
ischemickom mozgovom ataku, bol prijatý s nasledovným terajším ochorením: „Pacient
bol pred tromi  týždňami vyšetrený na CPO, kde realizované USG HVS so záverom roz-
siahla HVT vľavo od VIE po proximálne úseky hlbokých vén predkolenia, ako aj VSM.
Vpravo v. s. chronická, už parciálne rekanalizovaná trombóza VFS až VP. Bez liečby
odoslaný domov. O týždeň potom bol vyšetrený chirurgom, záverovaná susp. hlboká
venózna trombóza ľavého predkolenia, predpísaný Fraxiparine ... bandáž, odporučené
angiologické a hematologické vyšetrenie. Po ďalších dvoch týždňoch bol dnes u angio-
logičky, ňou po USG ciev DK odoslaný na hospitalizáciu pre akútnu ilicko-femoro-pop-
liteálnu flebotrombózu, stav po tromboflebitíde VSM vľavo, po hlbokej venóznej trom-
bóze PDK, AS zmeny magistrálnych tepien DK so závažnými stenotizáciami vľavo ...
s odporučením: v liečbe plné dávky antikoagulačné, privolať angiológa, nutné je zme-
rať členkové tlaky, bez toho sa nesmie naložiť bandáž.“.  

Javí sa to tak, že o tohto seniora bolo dobre postarané (za tri týždne o. i. vyšetrený
tromi lekármi, zrejme špecialistami, a dva razy ultrazvukom). 

Skutková podstata je však pre mňa úplne iná: systém starostlivosti o seniora zlyhá-
va. Ak by nezlyhával, nemohol by pacient s rozsiahlym, potenciálne život ohrozujúcim
ochorením ostať týždeň, resp. tri týždne bez (adekvátnej) liečby. A drobný bonus: ak
by nezlyhával, nemohli by zúčastnení špecialisti zaujať diametrálne odlišný postoj k lieč-
be („bandáž ... sa nesmie naložiť bandáž“).  

Prečo som napísal, že ide o zlyhanie systému starostlivosti o seniora, a nie o zly-
hanie systému všeobecne? Som si totiž istý (čo plynie zo skúsenosti, nemám na to žiad-
nu „medicínu dôkazov“), že miera pravdepodobnosti, že by sa pacient v produktívnom
veku pri takomto závažnom ochorení dostal na sekundárne / terciárne vyšetrenie, resp.
k liečbe až o týždeň / tri týždne po jeho primodiagnostikovaní, je o niekoľko rádov niž-
šia, ako to denne zažívame u našich seniorov. Čo s tým, ak nám to ešte nie je jedno? 

Obľúbená mediálno-spoločensko-politická hra na plytvajúcich doktorov a ozdravo-
vanie verejných financií nás za tie roky priviedla do štádia, keď dostať sa na vyšetrenie
k špecialistovi môže znamenať aj niekoľkomesačné čakanie. Nie preto, že by o tých
doktorov bola až taká núdza (hoci aj to môže byť na niektorých miestach a v niekto-
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rých odboroch znateľný problém). Je to najmä preto, že lekári nemôžu robiť toľko, koľ-
ko by dokázali (lebo buď nie sú pustení do siete poskytovateľov zdravotnej starostlivos-
ti s oprávnením vyšetrovať a predpisovať „za úhradu poisťovňou“ vôbec, alebo majú níz-
ke „limity od poisťovní“, pretože sa hrá tá hra na zdravé verejné financie, a nie na to, koľ-
ko občan krajiny naozaj potrebuje pre ochranu jeho zdravia) a ochotných solventných
samoplatcov je málo (z pochopiteľných dôvodov: „platím si / platil som si zdravotné
poistenie“). 

Iste uznáte, že seniorov sa tieto problémy v porovnaní s mladšími týkajú násobne.
A to sme ešte neboli pri logistike – fyzická dostupnosť špecialistu pre seniora atď. Mys-
lím si, že ak pacientom a ich príbuzným nebudeme denne trpezlivo vysvetľovať, že le-
kári robia, čo v daných podmienkach môžu, a že metamorfózu musí podstúpiť ten rá-
mec, v ktorom pôsobia, tak politici nikdy nepocítia dostatočný tlak, aby konali. Systém
poskytovania zdravotnej starostlivosti seniorom ostane nezmenený. Pardón – s náras-
tom seniorov sa bude stávať čoraz viac insuficientným. P. S.: Vedeli ste, že Eurostat
kvalifikovane očakáva, že do roku 2050 bude Slovensko patriť medzi tri najrýchlejšie
starnúce krajiny EÚ a podiel 65-ročných a starších v roku 2060 má na Slovensku do-
siahnuť 32 % ?

Druhá vec, ktorú podľa môjho názoru môžeme v prospech zlepšenia zdravotnej
starostlivosti poskytovanej seniorom urobiť, je, akože to korektne nazvať, skúsim pou-
žiť  „zefektívnenie spolupráce zainteresovaných odborníkov“. Všimli ste si v tej kazu-
istike bonus ad geriatriam? Angiologička neváha klinickému geriatrickému pracovisku
dávať podrobné rady, ako sa starať o pacienta s pomerne frekventovanými diagnózami
(flebotrombóza a periférne artériové obliterujúce ochorenie). Dávala by ich aj vtedy,
ak by pacienta odosielala „na internu“? Je zrejmé, že sa geriatrii na Slovensku zatiaľ
nepodarilo dosiahnuť takú všeobecnú vážnosť, akú by mala a mohla mať. O spoluprá-
ci s (teoreticky) najbližšími – s internistami – budeme diskutovať aj na našom nadchá-
dzajúcom kongrese. Verím, že s nimi dospejeme k záveru, že „chorých seniorov je pre
oba odbory dostatok a niet dôvodu, aby sme si mysleli, že si ich navzájom kradneme“,
a že spolupráca, nie žabomyšie vojny, môže priniesť značný synergický efekt nielen
seniorom, ale aj geriatrom a internistom. Poznamenávam, že už aj na Slovensku je ne-
triviálna nemocnica, v ktorej je akútnych geriatrických lôžok zreteľne viac ako inter-
ných (verím, že pri tých geriatrických pracuje adekvátny počet geriatrov). 

Aby sa kvalitná zdravotná starostlivosť poskytovaná seniorom nielen javila, ale aby
aj bola. Napriek tomu, že preferovanie javového hodnotenia iných sfér života bude so
všetkou pravdepodobnosťou silnieť.  

M. Dúbrava 
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VIACPOČETNÉ NÁDORY U SENIOROV  

K. Giertlová1, L. Danihel1, M. Palkovič1, L. Danihel ml.3

J. Jánošiová2, S. Vrábelová2, M. Dúbrava2

1Ústav patologickej anatómie LFUK, UN a ÚDZS, Bratislava
2Klinika geriatrie LFUK a UN Bratislava

3III. chirurgická klinika LF UK a UNsP Milosrdní bratia, Bratislava

Súhrn

Neoddeliteľnou súčasťou polymorbidity seniorov sú aj nádory. U jedného pacienta sa v
priebehu života môže vyskytnúť aj viac nádorov – môžu sa objavovať metachrónne alebo syn-
chrónne, môžu byť malígne alebo benígne. Viacpočetné malignity nie sú u seniorov zriedkavé
(pravdepodobne budú v rozpätí od 7 % všetkých pacientov s malignitami pri klinickej diagnos-
tike po 14 % pri diagnostike sekčnej; zrejme platí pravidlo, že prvý – prvé nádor(y) zvyčajne
diagnostikuje klinik a neskoršie patológ) a treba na ne v klinickej praxi myslieť. Navyše v ostat-
ných rokoch počet pacientov s viacpočetnými nádormi vzrastá, zjavne aj preto, že sa zlepšilo pre-
žívanie pacientov s (prvým, druhým, ...) zhubným ochorením. Na modelovom prípade pacienta
so šiestimi primárnymi nádormi ilustrujeme, že diagnostika viacpočetných nádorov je mimo-
riadne zložitá aj v klinickej praxi, aj pre patológa, hoci má k dispozícii mnohé moderné diag-
nostické metódy vrátane širokého portfólia imunohistochemických metód. Histologizácia os-
táva zlatým štandardom diagnostiky nádorov, z klinického pohľadu by jej indikovanie malo byť
viazané na predstavu o špecifickej liečbe, ktorú by pacient zvládol. Pohľad klinika a patológa
na viacpočetné nádory môže byť rozdielny, smeruje však k rovnakého cieľu – spolupráci v
prospech pacienta, pretože už dnes aj seniori s dobre manažovanými viacpočetnými malignita-
mi môžu aj takúto chorobnú záťaž pomerne dobre zvládať.Od podrobnejšej špecifikácie frekven-
cie a štruktúry viacpočetných malignít by sme mohli očakávať efektívnejšie odhaľovanie pato-
genetických faktorov,ktoré nakoniec spôsobia kumuláciu viacerých nádorov u jedného človeka.

Kľúčové slová: geriatria – malignity – viacpočetné malignity – diagnostika – pitva – imunohistochémia 

Východiská
Polymorbidita je typický geriatrický fenomén1, 2. Jej súčasťou sú aj nádory, pretože

majú vekom (zrejme do 80. – 90. roku) stúpajúcu incidenciu a prevalenciu (napr. inci-
dencia karcinómov vo veku ≥ 65 rokov je desaťnásobne vyššia, než u ľudí mladších ako
65 rokov3). Vieme, že u jedného pacienta sa v priebehu života môže vyskytnúť viac ná-
dorov. Tie sa môžu objavovať postupne (metachrónne; po vyliečení predošlého nádo-
ru) alebo simultánne (synchrónne), môžu byť malígne alebo benígne. Konkrétnych dát
o tom, ako frekventovane sa viacpočetné nádory, resp. malignity vyskytujú u seniorov
a aké prinášajú diagnostické úskalia, nie je mnoho. Tieto informácie približujeme aj na
príklade pacienta so šiestimi nádormi. 

Príklad z reálneho života
77-ročného obézneho hypertonika, diabetika s hypercholesterolémiou, po infarkte

myokardu a cca rok po operácii malígneho melanómu (bez onkologickej dispenzarizá-
cie), nefajčiara, ktorým bol pred dôchodkom riaditeľom podniku, so sonograficky vizualizo-
vanou nehomogénnou hepatomegáliou a cholecystolitiázou, sme prijali pre niekoľko týžd-
ňov trvajúcu bolesť pod rebrovými oblúkmi, nechutenstvo, chudnutie (3 kg / 2 týždne),
ožltnutie, tmavší moč. Otec mu zomrel 74-ročný na rakovinu hrubého čreva, matka 76-roč-
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ná na rakovinu kože. Pacient mal brucho
mierne palpačne citlivé pod pravým rebro-
vým oblúkom, inak nebolestivé, bez znakov
peritoneálneho dráždenia, pečeň bola hmat-
ná v medioklavikulárnej čiare na 10 cm, hr-
boľatá. Zistili sme výrazné abnormality tzv.
hepatálnych, menej tzv. pankreatických tes-
tov (AST: 4,0 – 2,9 ukat/l, ALT: 2,6 – 1,7
ukat/l, GMT: 18,4 – 16,6 ukat/l, ALP: 8,9
– 8,0 ukat/l, lipáza: 2,2 – 1,7 – 2,6 ukat/l,
AMS: 2,4 – 2,0 – 2,7 ukat/l Bi: 144 – 242
umol/l, Bi konj: 88 – 124 umol/l, CB: 57 g/l,
ALB: 28 g/l, amoniak: 125 umol/l [referenč-
ná hodnota do 53],) a onkomarkerov (CA
19-9: 911 IU/ml [referenčná hodnota do 37],
CEA: 65 ng/ml [referenčná hodnota do 5],
CYFRA 21-1: 48 ng/ml [referenčná hod-
nota do 2,1]), sérológie na hepatitídy boli „ne-
gatívne“, sérológia na Epstein-Barrovej ví-
rus a cytomegalovírus svedčila pre prekona-
nú infekciu. Kontrolná sonografia potvrdila
nehomogénnu zväčšenú pečeň, jej suspekt-

né difúzne ložiskové postihnutie, pravdepodobne reaktívne zhrubnutú stenu žlčníka, cho-
lecystolitiázu, malé množstvo voľnej tekutiny v dutine brušnej. Pri CT (bez kontrastu pri
kreatininémii 186 umol/l) sa zistila zväčšená pečeň s naznačenými ložiskami do 20 mm,
cholecystolitiáza, stena cholecysty bola zneostrená, voľná tekutina šírky do 30 mm, v ob-
lasti ľavého pľúcneho hilu sa parciálne zobrazilo ložisko 30 x 18 mm, dorzálne od neho la-
ločnaté 14 mm veľké ložisko – suspektná metastáza (obr. 1), dorzobazálne vpravo nepravi-
delné nehomogénne mliečne sklo, až peribronchilálne infiltráty – suspektné reaktívne
zmeny, paravertebrálne vľavo bazálne nodulárne zhrubnutie pleury do 6,5 mm – sus-
pektné metastázy. Pri MR vyšetrení (obr. 2 a 3) bola pečeň zväčšená, hrboľatých kontúr,
difúzne posiata ložiskami zmenenej signálovej intenzity s vysokým signálom v T2, s hy-
povaskularizovaným charakterom lézií v postkontrastnom zobrazení, priemer ložísk do

25 mm – ložiská malígneho charakteru, v. s.
metastázy, prítomný bol ascites do 30 mm,
suspektné zhrubnutie steny hepatálnej fle-
xúry – „môže ísť o primárny tumor v danej ob-
lasti“. Zaznamenali sme stredne zrýchlenú
sedimentáciu erytrocytov (26/54), anémiu
ľahkého stupňa (Hb 109 g/l), normocytovú,
normochrómnu, pri vyhovujúcej hladine sé-
rového železa, folátov a hypervitaminóze
B12, per rektum bol pacient bez prejavov kr-
vácania. Parenterálne sme ho rehydratovali,
podávali sme spazmoanalgetické infúzie,
laktulózu. Stav pacienta však progredoval,
a tak v 6. deň hospitalizácie nastal exitus
letalis. Klinik pri diagnostickom záverovaní
vychádzal z vyššie popísaných nálezov. 

Obr. 1: CT obraz tumoru v pľúcach              

Obr. 2: MR obraz nádorového postihnutia
pečene

Geriatria 1/2017   13.9.2017  22:07  Stránka 8
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Pri sekcii a nasledujúcom komplexnom
histologickom a imunohistochemickom vy-
šetrení boli u pacienta zistené tieto nádory: 

MALÍGNY MELANÓM: V jazve po
excízii malígneho melanómu bola 10 x
5 mm veľká recidíva tohto tumoru
(obr. 4), pozostávajúca z pleomorfných
buniek s veľkými nepravidelnými jad-
rami, viditeľnými jadierkami, miesta-
mi s bizarnými bunkami a mitózami
vrátane atypických mitóz. Bunky boli
usporiadané v hniezdach s bazálne
infiltratívnym rastom. V ich cytoplaz-
me bol ložiskovito rozptýlený hnedý
pigment – histochemickým farbením
(podľa Fontana-Massona) zodpove-
dajúci melanínu4. Podľa imunohisto-
chemického profilu zodpovedali bunky melanocytom (pozitivita HMB45 [obr. 5],
MelanA, S100)5, so zvýšeným proliferačným indexom Ki67 (40 %)6. 
MALOBUNKOVÝ KARCINÓM
PĽÚC: V oblasti ľavého hilu pľúc bo-
lo sivobelavé tuhoelastické ložisko s
priemerom 2,5 cm, vrastajúce do oko-
litého pľúcneho parenchýmu. Prítom-
ná bola aj obojstranná karcinomatóza
pleury s ložiskami priemeru do 3 mm.
V celom mediastíne a perihepatálne sa
nachádzali výrazne zväčšené uzliny do
priemeru 1,5 cm, prerastené tuhšie elas-
tickými sivobelavými hmotami, nie-
ktoré ložiskovo prekrvácané. Pečeň bola
zväčšená, povrch mala difúzne hrubo
hrboľatý, na reze bolo vidno početné
tuho elastické guľovité ložiská sivobela-
vej, miestami ružovosivej farby, s prie-
merom od 1 mm do 2 cm, zodpoveda-
júce metastázam, tieto ložiská zaberali
80 – 90 % parenchýmu pečene. Nádo-
rové tkanivo pozostávalo z malých, vy-
soko pleomorfných buniek prevažne
okrúhleho až oválneho tvaru, so zvýšeným nukleo-cytoplazmovým pomerom, s bi-
zarnými bunkami, početnými mitózami – vrátane atypických. Pľúcny pôvod nádo-
ru sme potvrdili imunohistochemickým vyšetrením protilátok proti TTF1 proteí-
nu (odhalilo jadrovú pozitivitu nádorových buniek [obr. 6]), neuroendokrinnú ak-
tivitu nádoru sme potvrdili tzv. neuroendokrinnými markermi (synaptofyzín, chro-
mogranín a CD 56 – cytoplazmová pozitivita)7. 
DOBRE DIFERENCOVANÝ NEUROENDOKRINNÝ TUMOR REKTA (NET
G1): V hornej časti rekta bolo polypózne vyklenutie sliznice s priemerom 13 mm,

1.

2.

3.

Obr. 3: MR obraz nádorového postihnutia
pečene

Obr. 4: Jazva v pravom hypochondriu  
po excízii malígneho melanómu     
s ložiskom recidívy v jazve
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na reze tvorené ostro oh-
raničeným ložiskom žlto-
sivej farby, homogénnej so-
lídnej štruktúry, tuhšie e-
lastickej konzistencie. His-
tologicky bol v podsliznič-
nom tkanive pomerne dob-
re ohraničený tumorózny
útvar, na niektorých mies-
tach invadujúci cez lami-
na muscularis mucosae
do sliznice. Bol tvorený
monomorfnými, stredne
veľkými, oválnymi bunka-
mi, s okrúhlymi až oválny-
mi jadrami, miestami so
zrnitým chromatínom ty-
pu „salt and pepper“, bez
viditeľných mitóz. Bunky
boli usporiadané do tra-
bekúl až adenoštruktúr,
navzájom oddelených jemnou fibrovaskulárnou strómou. Imunohistochemickým
vyšetrením sme vizualizovali neuroendokrinnú aktivitu nádoru (difúzna cytoplaz-
movná pozitivita na chromogranín, synaptofyzín [obr. 7] a CD 56). Markerom
bunkovej proliferácie Ki67 sme dokázali nízky proliferačný index nádoru (< 1 %),
čím sme určili jeho G1 grading8. 
GASTROINTESTINÁLNE STROMÁLNE TUMORY (GIST) – typ benígny vre-
tenobunkový GIST: V rektosigme sa nachádzala hmatateľná podslizničná rezis-
tencia tvorená ostro ohraničeným, guľovitým ložiskom tuho elastickej konzistencie,
sivobelavej farby, prieme-
ru 10 mm. V strednej čas-
ti curvatura major sa pod
serózou nachádzali tri
ostro ohraničené guľovité
ložiská sivobelavej farby,
tuho elastickej konzisten-
cie, priemeru 8, 3 a 2 mm.
Submukózne boli prítom-
né tumorózne guľovité út-
vary prerastajúce do sva-
loviny lamina muscularis
propria, inak boli ostro oh-
raničené, sliznica bola ne-
porušená. Útvary boli tvo-
rené prevažne podlhovas-
tými, pomerne monomorf-
nými bunkami s podlho-
vastými zaoblenými jad-
rami, usporiadanými v

Obr. 5: Recidíva malígneho melanómu kože: Uzlovitý 
rast nádorových buniek v hornej derme so sil-
nou cytoplazmovou pozitivitou (hnedé sfarbe-
nie) melanocytového markera HMB45 
(zväčšenie 40 x).

Obr. 6: Malobunkový karcinóm pľúc: TTF1 jadrová po-
zitivita (hnedo sfarbené jadrá) potvrdzuje pľúc-
ny pôvod nádorových buniek (zväčšenie 200 x).

4.
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navzájom sa prepletajú-
cich zväzkoch. Extracelu-
lárne boli miestami tma-
voeozinofilné homogén-
ne útvary charakteru „ske-
inoidných“ teliesok, ty-
pických pre GIST tumo-
ry9. Imunohistochemic-
kým vyšetrením protilá-
tok proti hladkosvalovému
aktínu (SMA) sme vylúči-
li leiomyómy (ktoré majú
podobnú histologickú mor-
fológiu) a následne sme po-
zitivitou CD117 [obr. 8] a
CD34 potvrdili GIST ná-
dory10. Poznamenávame,
že biologické správanie ná-
doru sa určuje podľa prie-
meru tumoru a mitotickej
aktivity: pod 2 cm a pod 5 mitóz na 50 HPF („high power fields“, t. j. posúdenie
50 zor-ných polí pri 40-násobnom zväčšení) – bez rizika progresie tumoru11. Kolo-
rektum je ojedinelou lokalizáciou GIST – je tu lokalizovaných len 5 % z GISTó-
mov12, zvyčajne sú solitárne, len raritne sa popisujú viacpočetné lézie13. 
SERÁTNY ADENÓM SIGMY: V dolnej časti sigmy sa nachádzal stopkatý polyp
priemeru 9 mm, farby sliznice, mäkko elastickej konzistencie. V ňom boli low gra-
de celulárne atypie charakterizované bunkami s väčšími hyperchrómnymi jadrami
s nepravidelnou bunkovou polaritou a pílovitými štruktúrami. 
SUBMUKÓZNY LIPÓM
HRUBÉHO ČREVA: V
oblasti hepatálnej flexúry
bol submukózny ostro
ohraničený útvar prieme-
ru 2 cm (obr. 9), histolo-
gicky tvorený zrelými tu-
kovými bunkami.

Diskusia
Patológovia zmieňovali

viacpočetné malignity už v
druhej polovici 19. storočia
(Rokitanský roku 1855, Bill-
roth14 roku 1869). K najstar-
ším dostupným klinickým pub-
likáciám o viacpočetných ná-
doroch sa zrejme radí práca
McKima15 z roku 1932. Pred-
pokladali sme, že odvtedy ich

Obr. 7: Neuroendokrinný tumor rekta infiltrujúci mu-
kózu a submukózu: nádorové bunky s cytoplaz-
movou pozitivitou neuroendokrinného markera 
synaptofyzínu (zväčšenie 100 x).

5.

6.
Obr. 8: Gastrointestinálny stromálny tumor rektosigmy:

nádorové bunky so silnou membránovou expre
siou proteínu c-KIT (CD117) (zväčšenie 200 x).
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O
R

IG
IN

Á
LN

E
 P

R
Á

C
E

 /
 O

R
IG

IN
A

L 
PA

P
E

R
S

 
Geriatria 1/2017

12

v dnešnom na informácie bohatom svete
vzniklo dosť aj o viacpočetných nádoroch
seniorov. Napriek našej snahe sme však ta-
kýchto prác našli neveľa. Tie s väčším poč-
tom pacientov pochádzajú jednak z pitiev16

(Merminod a Zulian, Švajčiarsko, 2749 pi-
tiev u priemerne 81-ročných, prepitvanosť
46 %), jednak z národných registrov17 (Liu
a spol., Holandsko). Frekvencia viacpočet-
ných malignít v ostatných rokoch vzrastá,
zjavne aj preto, že sa zlepšilo prežívanie pa-
cientov s (prvým, druhým, ...) zhubným
ochorením.

Merminod a Zulian16 zistili malignitu u
44 % pitvaných, mnohopočetné malignity
sa vyskytli v 6,3 % pitvaných (14,3 % pa-
cientov s malignitou), najviac zistili tri ná-
dory u jedného pacienta, najčastejšie išlo o
nádory prostaty, prsníka, pľúc a ovárií. Ho-

landský register17 spomedzi 1,4 milióna pacientov s malignitou v rokoch 1989 – 2006
identifikoval viacpočetnú malignitu v 6 %, u prežívajúcich k 1. 1. 2007 v 7 % (teda ani nie
polovičnú frekvenciu ako uvedené pitevné dáta), pričom priemerný vek pacientov preží-
vajúcich k 1. 1. 2007 bol pri diagnostikovaní prvého – druhého – tretieho a štvrtého nádo-
ru 65 – 70 – 72 a 72 rokov; žiadny k 1. 1. 2007 prežívajúci pacient nemal viac ako 5 malignít;
viacpočetné malignity boli typické pre seniorov (do 80-teho roku, potom ich prevalen-
cia klesala; ani nie percento viacpočetných malignít sa vyskytlo u mladších ako 40 rokov). 

Zdroj poznatkov sme vyššie opísali preto, že iný je, samozrejme, uhol pohľadu kli-
nika (môže vedieť aj o prekonaných nádorových ochoreniach pacienta, z rôznych dô-
vodov však nemusí dokázať diagnostikovať všetky jeho aktuálne nádory) a patológa (pri
pitve nájde iba súbežne sa vyskytujúce „nevyliečené“ nádory, hoci aj zatiaľ asympto-
matické). Aj v prípade nášho pacienta platilo modifikované pravidlo, že prvý (prvé)
nádor(y) zvyčajne diagnostikuje klinik a neskoršie patológ16. 

Úvahy o nádoroch, osobitne viacpočetných, majú podľa nášho názoru dve základné ro-
viny: „klinickú“ a „histologickú“. 

Klinik vidí pacienta, ktorý napr. v našom prípade prišiel v pomerne dobrom zdravot-
nom stave („len so žltačkou“) a napriek promptnému použitiu všetkých dostupných diag-
nostických a liečebných metód rýchlo pred očami zomiera. Pritom napriek všeobecnej
viere v spoľahlivosť týchto diagnostických metód neslobodno zabúdať, že nech je akokoľ-
vek lákavé myslieť si opak, pravdou je, že nemajú ani stopercentnú senzitivitu, ani špeci-
ficitu („pravdepodobne reaktívne zhrubnutú stenu žlčníka ... stena cholecysty bola zne-
ostrená ... suspektné zhrubnutie steny hepatálnej flexúry – „môže ísť o primárny tumor
v danej oblasti“ v. s. „negatívny“ nález patológa v tejto oblasti, keďže nájdený ohraniče-
ný lipóm s priemerom 2 cm nemohol spôsobiť na MR popísaný nález) a len mentálne
neraz náročná kombinácia všetkých dostupných informácií (počnúc anamnestickými)
môže v zložitejších prípadoch, akými sú aj mnohopočetné nádory, viesť k úspechu. Ak
klinik už pri „prvom vyšetrení“ videl (sonograficky početné ložiská v pečeni), že iná
ako paliatívna liečba nebude možná, ťažko bude sám sebe, a nieto ešte pacientovi a je-
ho príbuzným, vysvetľovať, prečo by mal pristúpiť k zaťažujúcejším (endoskopie) alebo

Obr. 9: Submukózny lipóm v hepatálnej 
flexúre hrubého čreva s prieme-
rom 2 cm.
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invazívnym (biopsie, excízie) vyšetrovacím metódam. Ak zároveň klinik ctí štandardy,
nemôže v diagnostickom závere nepodmienečne používať slová typu malignita, karci-
nóm, metastáza. Musí ich vždy viazať k suspekcii, pretože nemá histologický nález, kto-
rý by mal ostávať jediným zlatým štandardom „finálnych“ diagnóz tohto typu. Na dru-
hej strane má klinik priestor v epikríze, aby opísal silu svojho podozrenia (v prípade náš-
ho modelového pacienta išlo o synergiu rodinnej anamnézy, klinického priebehu, onko-
markerov, zobrazovacích metód). Ak je veľká, navrhujeme v diagnózach používať slov-
né spojenia typu „metastáza tam a tam, nehistologizovaná“. Zároveň by mal klinik mys-
lieť na to, že viacpočetné malignity sa nevyskytujú raritne a treba na ne myslieť. 

Patológ je náročne trénovaný na exaktnú diagnostiku nádorov, pri ktorej má dnes
efektívnych pomocníkov (u nášho pacienta sa okrem makroskopickej obhliadky, klasic-
kej histológie a histochémie používali aj imunohistochemické metódy). Aj z množstva
použitých imunohistochemických vyšetrení (u nášho pacienta to boli: HMB45, MelanA,
S100, Ki67, TTF1, synaptofyzín, chromogranín, CD 56, CD 117, CD 34, SMA) je zrej-
mé, že ani post mortem diferenciálna diagnostika viacpočetných nádorov nie je vonkon-
com jednoduchá a vyžaduje okrem finančných zdrojov a času aj rozhľadeného a vecou zau-
jatého patológa. 

Rozpor medzi opísanou nezriedkavou rezervovanosťou klinika a razanciou patoló-
ga je však len zdanlivý. Obaja majú totiž spoločný cieľ – prospech pacientov. Klinik by
nemal zabúdať, že pitva je neraz poslednou službou mŕtveho živým a v dobrej viere by
sme sa z nej mali pre nich učiť. Určite to platí aj pri pokročilých, resp. viacpočetných
malignitách, pretože z takéhoto poznania môžu v budúcnosti profitovať najmä pacien-
ti s menej rozvinutou nádorovou chorobou, ktorá by umožnila myslieť na efektívnu
liečbu. Ale už dnes majú aj seniori reálnu nádej, že môžu pomerne úspešne zvládnuť
dokonca aj takúto extrémnu chorobnú záťaž, ako o tom svedčí napr. správa Bergera a
spol.18 (83-ročná pacientka, ktorá mala postupne najmenej päť zhubných nádorov: pr-
vý diagnostikovaný u 51-ročnej, tretí a štvrtý u 67-ročnej, piaty u 75-ročnej, posledná ma-
nifestácia nádoru – zrejme metastázy piateho nádoru – v ďalšej lokalizácii nastala vo ve-
ku 80 rokov). Klinik by nemal zabúdať, že už úplnosť a zrozumiteľnosť ním vypísanej
„Správy o úmrtí“ je silným avízom kvality spolupráce klinik – patológ. A v lepších ča-
soch, lebo veríme, že prídu, si spomeňme, ako často voľakedy klinik chodil na pitvu svoj-
ho pacienta, ktorá ho učila medicíne, etike i pokore a zároveň bola jedinečným konzí-
liom dvoch špecialistov. 

Záver

Na základe vyššie uvedeného konštatujeme: 
Mnohopočetné nádory, resp. malignity u seniorov nie sú zriedkavé a treba na ne v
klinickej praxi myslieť – aj po diagnostikovaní „prvého“ nádoru môže mať pacient
ďalší. 
Histologizácia podozrivých más / ložísk / tkanív ostáva zlatým štandardom diagnos-
tiky nádorov. Tá je podporená nedávno ešte ani netušenými možnosťami, ktoré dnes
ponúka napr. imunohistochémia. Z klinického pohľadu by indikovanie histologi-
zácie malo byť viazané na predstavu o špecifickej liečbe, ktorú by pacient zvládol. 
Ak niet klinického zmyslu zaťažovať pacienta náročnejšími vyšetreniami smerujú-
cimi k histologizácii, klinik by mal mieru svojej diagnostickej istoty opísať v epik-
ríze. Ak je silná, mohol by v diagnostickom závere zvažovať slovné spojenia typu
„malígny nádor tam a tam, nehistologizovaný“. 

1.

2.

3.
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Spolupráca klinika a patológa je dôležitá aj pri pokročilých, resp. viacpočetných
malignitách, pretože z nej môžu v budúcnosti profitovať dnes ešte žijúci pacienti. 
Od podrobnejšej špecifikácie frekvencie a štruktúry viacpočetných malignít by sme
mohli očakávať efektívnejšie odhaľovanie patogenetických faktorov, ktoré nakoniec
spôsobia kumuláciu viacerých nádorov u jedného človeka. 
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BAŠTY SLOVENSKEJ GERIATRIE:
TRENČÍN 

T. Drobná 
Oddelenie geriatrie a dlhodobo chorých, Fakultná nemocnica Trenčín 

Súhrn

Geriatrické oddelenie v trenčianskej nemocnici (GOT) vzniklo 4. 10. 1982, ako jedno z pr-
vých na Slovensku, najmä zásluhou aktivít primárky MUDr. Ruth Kratinovej. GOT začalo pôso-
biť s 25 lôžkami v improvizovaných podmienkach na prízemí interného oddelenia, jeho per-
sonál tvorili dve lekárky a šesť sestier. V roku 1983 v týchto podmienkach zrealizovali 663
hospitalizácií. Rozvoj GOT bol dynamický: v roku 2016 pri personálnom obsadení osem leká-
rov a 30 sestier bolo hospitalizovaných už 1582 pacientov a ambulancia GOT, pôsobiaca v reži-
me „365 x 24“, poskytla 5145 vyšetrení, z toho 973 konziliárnych. Na základe historických skú-
seností sa v článku rozoberajú aj aktuálne problémy slovenskej geriatrie, najmä jej kapacitná
poddimenzovanosť a personálna núdza kontrastujúce so zahraničnými trendmi.

Kľúčové slová: geriatria – história – Trenčín – perspektíva  

Geriatrické oddelenie v trenčianskej nemocnici (GOT) začalo písať svoju históriu
dňa 4.10.1982, ako jedno z prvých na Slovensku. Osobitnú zásluhu na tom má MUDr.
Ruth Kratinová (obr. 1), vtedajšia mnohoročná primárka interného oddelenia, ktorá
bola významnou osobnosťou slovenskej medicíny a hlavne trenčianskej nemocnice. Bo-
la predstaviteľkou silnej povojnovej generácie trenčianskych a slovenských lekárov. Za-
čiatkom 80-tych rokov začala s priam prorockou predvídavosťou budovať geriatrické
oddelenie. Z jej vízie a úsilia sa vyprofilovalo veľké oddelenie, ktoré dennodenne po-
tvrdzuje správnosť myšlienky jeho zakladateľky. Veď demografické štúdie desaťročia
prognózujú všeobecný trend starnutia populácie a trenčiansky kraj podľa Výskumného
demografického centra INFOSTATu patril a bude patriť medzi najstaršie kraje na Slo-
vensku: jeho index starnutia (pomer počtu 65-ročných a starších obyvateľov k 100 oby-
vateľov vo veku 0 – 14 rokov) v roku 2008 dosiahol hodnotu 96 a v roku 2025 to bude
až 146, čo je zreteľne viac ako priemerne na Slovensku (78, resp. 104). 

GOT ako novovzniknuté pracovisko začalo pôsobiť
s 25 lôžkami v skromných improvizovaných priesto-
rových podmienkach na prízemí interného oddelenia.
Personálne bolo zabezpečené dvomi lekármi (primárka
a jedna mladá sekundárna lekárka) a šiestimi sestrami.
Vznikajúce geriatrické oddelenia napĺňali koncepciu ge-
riatrie ako akútneho, ale aj preventívneho odboru. Mno-
hé geriatrické oddelenia však vznikali reprofilizáciou do-
liečovacích oddelení a oddelení dlhodobých chorých
(ODCH), pričom sa neraz stalo, že k skutočnej reprofi-
lizácii nedošlo a spôsob práce i štruktúra pacientov sa ne-
zmenili, „reprofilizoval sa“ iba názov pracoviska. Toto
nepriaznivé dedičstvo si niektoré geriatrické oddelenia
nesú so sebou dodnes. Našťastie to nebol prípad GOT,
hoci ani u nás sa v dennej praxi nepodarilo dôslednejšie
naplniť preventívnu zložku geriatrickej činnosti, v koneč-

Obr. 1:
Prim. MUDr. Ruth Kratinová
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nom dôsledku zameranú na dosiahnutie jedného z kľúčových cieľov geriatrie – zachova-
nie tzv. aktívnej staroby, čiže udržanie seniora v dobrej fyzickej a psychickej zdatnosti.
Naše skúsenosti poukazujú na to, že stále prevláda akcentácia terapie nad prevenciou.
Príčiny tohto deficitu sú rôzne, dominuje však nedostatočná kapacita na zvládnutie akút-
nych ochorení. 

Prvým uceleným rokom jestvovania GOT bol rok 1983. Na porovnanie dynamiky
rozvoja GOT komparujeme v tabuľke 1 niektoré údaje z prvého a ostatného zavŕšené-

ho roku jeho prevádzky. Z nej napríklad vidno, že priemerný vek hospitalizovaných za 33
rokov existencie GOT stúpol z už iniciálne vysokej hodnoty (73,6 roka) o ďalšieho 5,3 roka. 

V roku 1983 začalo prevádzku Poliklinické geriatrické oddelenie (PGO) s geriatric-
kou ambulanciou, obsadenou jedným lekárom a jednou sestrou. Ambulancia slúžila ako
poliklinická a zároveň ako príjmová pre lôžkové oddelenie, a to od 7:00 do 15:30 hod. (po-
čas ústavnej pohotovostnej služby boli pacienti vyšetrovaní a prijímaní cez internú am-
bulanciu). V prvom kompletnom roku jej prevádzky (1984) ambulancia zabezpečila 3371
vyšetrení – v roku 2016 to bolo 5145 vyšetrení (z ktorých bolo 973 konziliárnych a 1715
počas ústavnej pohotovostnej služby). Geriatrická ambulancia GOT v súčasnosti slúži ako
príjmová a konziliárna ambulancia počas celých 24 hodín. Okrem nej sú v Trenčíne dve
(odštátnené) poliklinické geriatrické ambulancie, ktoré v r. 2016 vyšetrili viac ako 4000 pa-
cientov. 

Nasledujúce 90-te roky, spojené s transformáciou zdravotníctva, boli pre GOT priaz-
nivé. Postupne došlo k presťahovaniu do iných priestorov a navýšeniu lôžok na 65.
Prechodne bolo súčasťou oddelenia aj 20 lôžkové doliečovacie oddelenie, ktoré bolo v
roku 2011 vládnym nariadením zrušené. V roku 2013 sme však otvorili ODCH, ktoré
sa stalo súčasťou terajšieho Oddelenia geriatrie a dlhodobo chorých.

GOT muselo celé roky čeliť dvom hlavným problémom: tlaku na lôžka pri ich pod-
dimenzovaní a nedostatku personálu (všetkých kategórií – lekárov, sestier, pomocného
personálu). 

Od vzniku GOT na ňom pôsobilo 57 lekárov. Boli medzi nimi krátkodobí cirkulan-
ti z iných oddelení, absolventi, ktorí po rôzne dlhom čase od nástupu odišli na iné pra-
covisko alebo do iného zdravotníckeho zariadenia. Medzi lekármi boli aj takí, ktorí
zotrvali dlhšie, ale teraz sú z nich úspešní špecialisti iných odborov (kardiológ, imuno-

Roky 1983 2016

Lôžka počet (n) 25 65

Zdravotníci
lekári (n) 2 8
sestry (n) 6 30
sanitári (n) 1 12

Hospitalizácie
počet (n) 663 1582
priemerná dĺžka (dni) 13,9 12,3
úmrtnosť (%) 9,6 9,1

Pacienti

vek priemerne (roky) 73,6 78,9
60 – 74 rokov (%) 7,5 30,9
75 – 89 rokov (%) 68,2 61,1
90 a viac rokov (%) 24,2 7,9

Tab. 1: Dynamika rozvoja Geriatrického oddelenia Trenčín 
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lóg, gastroenterológ, viacerí internisti, lekári prvého kontaktu). Z GOT absolvovalo ates-
táciu z geriatrie 10 lekárov. Predtým, samozrejme, atestáciu z vnútorného lekárstva,
resp. posledné roky spoločný internistický kmeň a postupovú skúšku z vnútorného le-
kárstva. Zabezpečiť nepretržitú prevádzku oddelenia, predpísané cirkulácie, umožniť
školiace akcie a priviesť lekára k atestácii bez časových obmedzení bolo niekedy veľmi
náročné. To nehovorím o tom, že 90 % lekárov boli a sú ženy, mladé ženy, ktoré chce-
li naplniť svoju úlohu matky. 

Z dlhodobého hľadiska je obsadenie GOT sestrami pomerne stabilné. Prichádzajú
absolventky fakulty zdravotníctva, predtým stredných zdravotníckych škôl. Mladé sest-
ry – absolventky – berú prácu na geriatrickom oddelení ako „dobrý štart,“ lebo na kaž-
dom inom oddelení bude práca ľahšia. Práca pre sestry je veľmi náročná, pribúda pa-
cientov, pribúda administratívy, pribúdajú iné činnosti, ktoré musia sestry vykonávať.
Zvyšuje sa fyzická aj psychická záťaž personálu.

Základ personálnej stability GOT tvorí kolektív, ktorý to spolu ťahá už niekoľko
rokov. Život si však vyžaduje aj obmenu zamestnancov. Mladí, novonastúpení pracov-
níci majú v ostatných rokoch u nás zvyčajne „krátku životnosť“, čo je ešte vypuklejšie,
ako to vidíme v celom slovenskom zdravotníctve. Celospoločenské postavenie zdravot-
níkov je z roka na rok horšie. Pre médiá nie je podstatné pozitívum, to, čo robíme dob-
re, čo robíme veľakrát nad rámec ľudských síl, média prahnú po senzáciách v zmysle
chýb a zlyhaní zdravotníkov. Vyjadrenia politikov tiež nezlepšujú názor spoločnosti na
zdravotníctvo. Ohodnotenie trvalo náročnej práce nie je dostatočné ani finančne, ani
morálne. Práve naopak. Personál geriatrických oddelení je vystavený enormnému tla-
ku zo strany pacientov, ešte väčšiemu zo strany príbuzných. Nehovoriac o tom, že sa
tak občas stane aj zo strany kolegov – lekárov alebo iných zdravotníckych pracovníkov. 

Neoddeliteľnou súčasťou práce geriatrického oddelenia je riešenie sociálnej situá-
cie pacientov (v roku 2016 to bolo nutné už v 10 % všetkých hospitalizovaných), pre-
tože rýchlym tempom narastá potreba zabezpečenia sociálnej starostlivosti po skonče-
ní hospitalizácie. S nárastom populácie seniorov, pribúda a bude pribúdať aj nesebes-
tačných seniorov. Napríklad spomedzi 1582 u nás v roku 2016 hospitalizovaných pa-
cientov bolo 498 (31 %) imobilných, 545 (34 %) inkontinentných a 419 (26 %) dement-
ných. Zvyšuje sa počet osamelých a opustených seniorov. K umocneniu danej situácie
prispieva aj zmenený status rodiny spojený s vysokou zamestnanosťou žien, pribúdaním
matiek samostatne vychovávajúcich deti. Dospelé deti často žijú v bližšom či vzdiale-
nejšom meste, zahraničí, prípadne na inom kontinente. 

Od vzniku Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v ro-
ku 2004, je GOT výučbovým pracoviskom v odbore ošetrovateľstvo a fyzioterapia a pris-
pieva k vzdelávaniu študentov v dennej aj externej forme štúdia, v bakalárskom aj ma-
gisterskom stupni. Prednášame a skúšame geriatriu a geriatrické ošetrovateľstvo, robíme
oponentov diplomových prác. Celé roky zabezpečujeme aj výučbu na Strednej zdravot-
níckej škole.

V roku 1983 sme začali organizovať Trenčianske geriatrické dni, s odborným prog-
ramom nielen pre lekárov, ale aj s prednáškovým popoludním pre verejnosť. To bol
základ Akadémie III. veku v Trenčíne, ktorú sme pod týmto názvom začali organizo-
vať od školského roku 1987 / 88. Teraz v júni končíme jej XXX. ročník. Akadémiu orga-
nizujeme ako cyklus každomesačných prednášok počas školského roka. Mesačne ju
navštevuje viac ako 120 poslucháčov. Je tak najrozšírenejšou formou vzdelávania senio-
rov v našom regióne. 
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V Trenčíne roky organizujeme hojne navštevované odborné regionálne geriatrické
podujatia, ktoré boli korunované štyrmi vrcholnými slovenskými geriatrickými uda-
losťami: Gressnerove geriatrické dni prebehli v Trenčíne v roku 1998 – bol to ich 25.
ročník, I. slovenský geriatrický kongres v roku 2002, v roku 2014 to boli jubilejné 40.
Gressnerove geriatrické dni a XIII. slovenský geriatrický kongres, ktorý sa do tretice v
Trenčíne uskutočnil v roku 2017. 

Kto je dosť múdry, z histórie sa učí. Keď som sa v geriatrii začala vzdelávať, na
všetkých kurzoch a odborných akciách sme počúvali, ako bude začiatok tretieho tisíc-
ročia – 21. storočia epochou starých ľudí. Priam fyzicky si pamätám moje pocity o ne-
predstaviteľnom treťom tisícročí. Dnes si veľmi často uvedomujem, že to, čo pred 30
– 40 rokmi vedeli a hlavne na čo upozorňovali demografi, sociológovia, lekári a iní
kompetentní odborníci, je tu. Nikto z tých, ktorí riadili a organizovali spoločnosť, zdra-
votníctvo, sociálnu starostlivosť, ktorí plánovali rozvoj, nepočúvali fundované prognos-
tické hlasy. A nenesú za to žiadnu zodpovednosť. Celý obrovský problém majú dnes na
hlavách v nemalej, možno až rozhodujúcej miere zdravotníci. 

Medicína sa geriatrizuje a prakticky každý odbor medicíny s výnimkou neonatoló-
gie a pediatrie má svojich starých pacientov. Jednotlivé medicínske odbory však spra-
vidla nie sú schopné zaistiť ani špecifický geriatrický režim počas hospitalizácie, ani
komplexnú následnú starostlivosť. Nejde o to, že by neboli ochotní. Geriatria má však,
rovnako ako každý iný odbor, svoje špecifiká, svoje metódy práce. V tomto chápaní je
to práve geriater, ktorý je schopný poskytnúť istý „servis“ jednak iným medicínskym
odborom, jednak iným inštitúciám pri riešení problematiky seniorov. 

Na základe vyššie uvedeného by sme mali predpokladať, že geriatria bude jedným
z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odborov medicíny nielen napríklad v krajinách
EÚ-15, ale aj na Slovensku. Aj na Slovensku by sme mali vidieť rozvoj jeho akútnej čas-
ti, vrátane zriaďovania jednotiek intenzívnej starostlivosti a kompletizácie moderného
prístrojového vybavenia. Mali by sme vidieť prudký nárast kapacít na dlhodobú starost-
livosť a ich zabezpečenie dostatkom erudovaného personálu. Dnešná generácia 65-roč-
ných, ktorí prichádzajú na geriatrické oddelenia, vyrástla v inom sociálnom prostredí
ako terajší osemdesiatnici. Podmienky bývania sú neporovnateľné a tento štandard by
mal byť zachovaný aj v lôžkových nemocničných oddeleniach. Personál geriatrických
oddelení by mal mať možnosť zvyšovať si kvalifikáciu, získavať zručnosti v mnohých
certifikovaných činnostiach. Na to je však potrebná základná podmienka – musí ho byť
dostatok. Práve pre jeho deficit sa dnes lekári ale aj sestry často nedostanú na podu-
jatia v rámci postgraduálneho vzdelávania. 

Čo do budúcna? Máme stále nezodpovedané otázky a nedoriešené problémy:
● takmer likvidačným zostávajú preskripčné obmedzenia geriatrov;
● sieť ambulantných aj lôžkových geriatrických pracovísk je nedostatočná, v každom 

okrese by mala byť minimálne jedna geriatrická ambulancia;
● zabezpečenie efektívnej domácej ošetrovateľskej starostlivosti prostredníctvom 

„ADOSov“ je chronický problém; 
● niet toho, kto by prevzal niektoré kompetencie bývalých terénnych geriatrických 

sestier (napr. aktívne vyhľadávanie seniorov so špecifickými rizikami), ktoré mali 
zmapovaný celý terén; 

● nepodarilo sa nájsť modus vivendi na odmeňovanie pracovníkov – nie je motivujúce, 
keď sestra geriatrického oddelenia má taký istý plat ako sestra iného oddelenia, kde 
buď nie sú imobilní, inkontinentní, dementní pacienti vôbec, alebo sú tam podstat-
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ne zriedkavejšie; s tým úzko súvisí otázka dňa – zvýšenie personálneho obsadenie 
geriatrických oddelení lekármi, sestrami aj pomocným zdravotníckym personálom. 
Na záver si dovolím pripojiť ešte niekoľko osobných slov. V odbore pôsobím 35 ro-

kov, primárkou GOT som dvadsiaty siedmy rok. Za tie roky prešlo cez moje ruky a hla-
vu viac ako 40 000 pacientov. Zväčša ťažkých, komplikovaných. Ku každému pacien-
tovi bolo potrebné zaujať nejaké stanovisko. Nehovorím, že vždy bolo správne. Teší ma,
že GOT má v našom regióne dobrú povesť u zdravotníckej aj laickej verejnosti. Mojim
najvrúcnejším želaním je, aby to tak bolo aj naďalej. Moje osobné prepojenie na geriat-
riu je hlavne cez profesora Ladislava Hegyiho, ktorý nás učil robiť geriatriu, ktorý mňa
učil byť primárkou, a ktorý, a to si mimoriadne vážim, naposledy aktívne vystúpil na
geriatrickom podujatí práve v Trenčíne na našom kongrese v roku 2014. Jeho výrok
spred mnohých rokov „Čo zmeškáme dnes, trpko oľutuje dnešná stredná a mladá gene-
rácia“, žiaľ, platí aj v dnešných dňoch. Stále meškáme. 

Článok vychádza z Gressnerovej prednášky, ktorú autorka predniesla na XVI. slo-
venskom geriatrickom kongrese dňa 17. 5. 2017 v Trenčíne. Keďže citovateľných písom-
ných dokladov o histórii geriatrie na Slovensku a najmä v regiónoch nie je veľa, v tej-
to práci ako literárny prameň používame syntetickú prácu prof. Hegyiho (1), ďalej sa
opierame o doteraz štandardne nepublikované poznámky a zápisy. 

Literatura
1. Hegyi L.: Z dejín gerontológie a geriatrie. 18 – 24. In.: Hegyi L., Krajčík Š. (Eds.). Geriatria.

Bratislava: HERBA, 2010. 
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NESTEROIDNÉ ANTIREUMATIKÁ 
U SENIOROV S FIBRILÁCIOU PREDSIENÍ 

(ÚDAJE ZO ŠTÚDIE SAFIS)

M. Dúbrava1, F. Németh2, T. Drobná3, L. Gerlich4

1Klinika geriatrie LFUK a UN Bratislava
2Oddelenie vnútorného lekárstva a geriatrie, FNsP J. A. Reimana v Prešove

3Oddelenie geriatrie a dlhodobo chorých, FN Trenčín,
4Oddelenie dlhodobo chorých NsP Prievidza – nemocnica Bojnice

Súhrn

Fibrilácia predsiení (FiP) je najčastejšou arytmiou seniorov a zároveň má potenciál výraz-
ne negatívne ovplyvňovať kvalitu ich života. FiP je možno liečiť mnohými spôsobmi, vrátane
rôznorodej farmakoterapie.Tá sa u seniorov nezriedka realizuje v teréne polyfarmácie, ktorá je
zvyčajne dôsledkom preexistujúcej polymorbidity – typickej črty chorobnosti seniorov. Nes-
teroidné antiflogistiká / antireumatiká (NSA) patria medzi lieky, ktoré seniori užívajú často,
hoci majú viacero nežiaducich účinkov, z ktorých pri FiP najmä indukcia krvácania alebo
zvýšenie tlaku krvi môžu byť závažné. Pri manažmente FiP hrá dnes zásadnú úlohu aj trom-
boprofylaxia. Pri jej indikovaní sa zvažuje aj riziko krvácania, ktoré môže byť ovplyvnené aj
NSA. Špecifických informácií o realite života s FiP u našich seniorov je poskromne.V štúdii „Slo-
venský Audit FIbrilácie predsiení u Seniorov“ (akronym SAFIS; zahŕňa 4252 65-ročných a
starších pacientov s FiP, priemerného veku 80,9 roka, hospitalizovaných počas 2,5 roka na šty-
roch akútnych geriatrických pracoviskách) sme sledovali aj frekvenciu používania NSA. Pri pri-
jatí bola informácia o tom, že NSA boli indikované a / alebo užívané v 10,4 % a pri prepustení
v 8,1 % pacientov. Podskupiny seniorov s FiP a frekventovanejšou NSA medikáciou predsta-
vujú jednak inde než doma žijúci, jednak tí, ktorí neboli prijatí na hospitalizáciu primárne pre
FiP. Odporúčanie / užívanie NSA u seniorov s FiP narastá aj vekom, a to najmä v ambulantných
podmienkach. Tým sa tieto podskupiny pacientov zároveň stávajú rizikovejšími z hľadiska kr-
vácania pri tromboprofylaxii. Spomedzi pacientov, ktorí mali vs nemali predpísané NSA, malo
orálnu antikoagulačnú liečbu (OAK) odporučených 26,2 vs 37,7 % pacientov (p < 0,001) –
medikácia NSA tak temer o tretinu (o 30,5 %) znižuje šancu, že senior s FiP dostane potrebnú
OAK terapiu. Pacienti, ktorí mali vs nemali predpísané NSA, sa významnejšie nelíšili vo frekven-
cii kumulatívnej tromboprofylaxie (aspoň jedno liečivo zo skupín OAK, heparíny, antiagregans
[AAG]; 90,0 vs 91,6 %, ns) – zainteresovaní lekári majú teda zrejme stále zažitý nekorektný poz-
natok, že riziko hemorágie u seniorov s FiP je pri OAK vyššie ako pri heparíne a / alebo AAG.
Vzhľadom na kumuláciu rizík (vznik cerebrálnej ischémie a gastrointestinálneho krvácania,
zhoršenie renálnych funkcií) je obzvlášť u seniorov s FiP žiaduce čo najviac obmedziť mediká-
ciu NSA a ak je napriek tomu indikovaná, myslieť na pravidlo čo najkratšej medikácie čo naj-
nižšou dávkou NSA a gastroprotekciu.

Kľíčová slova: fibrilácia predsiení – geriatria – nesteroidné antireumatiká – SAFIS 

Východiská
Fibrilácia predsiení (FiP) je nielen najčastejšou arytmiou seniorov1, ale aj celkovo

patrí medzi najfrekventovanejšie choroby seniorov. Odporúčaný spôsob manažovania
pacienta s FiP popisujú viaceré medzinárodné dokumenty (v našom priestore aktuál-
ne najmä odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti2). FiP je možno liečiť mno-
hými spôsobmi, vrátane rôznorodej farmakoterapie. Tá sa u seniorov nezriedka realizu-
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je v teréne polyfarmácie, ktorá je zvyčajne dôsledkom preexistujúcej polymorbidity –
typickej črty chorobnosti seniorov. Nesteroidné antiflogistiká / antireumatiká (NSA)
patria medzi lieky, ktoré seniori užívajú často, hoci majú viacero nežiaducich účinkov,
z ktorých najmä indukcia krvácania môže byť závažná. Nemožno však podceniť ani
efekt NSA na zvýšenie tlaku krvi3, 4, (TK), aj keď zvyčajne nebýva veľké, a zhoršenie
renálnych funkcií, osobitne u rizikových seniorov. Pri manažmente FiP hrá dnes zásad-
nú úlohu aj tromboprofylaxia. Pri jej indikovaní sa zvažuje aj riziko krvácania, ktoré mô-
že byť zvýšené aj pri užívaní NSA

5, 6
. Predpokladáme, že NSA tak môžu pôsobiť pria-

mo, zvýšením TK alebo interakciami s inými liekmi. Farmakologická ochrana žalúdka
môže znížiť riziko krvácania u pacientov s FiP užívajúcich NSA7, na druhej strane však
inhibítory protónovej pumpy (PPI) možno zvyšujú riziko vzniku cerebrálnej ischémie8.
Užívanie NSA zároveň zvyšuje riziko tromboembolizmu pri FiP, a to bez ohľadu na to,
či ide o selektívne alebo neselektívne NSA

9
. NSA však zvyšujú aj riziko vzniku FiP: v

metaanalýze to bolo o 12 %, u pacientov novo užívajúcich NSA o 53 %10, v populačnej
holandskej štúdii sledujúcej 8423 pacientov počas 13 rokov to bolo dokonca o 76 %11, preu-
kázalo sa to aj v špecifickej, vysoko rizikovej skupine pacientov po infarkte myokardu12.
Patofyziologické spojenie medzi NSAID a vznikom FiP však nateraz nie je jasné13.
Komplexnejšie dáta o FiP v populácii seniorov zo Slovenska nie sú k dispozícii. Štúdia
„Slovenský Audit FIbrilácie predsiení u Seniorov“ (akronym SAFIS) prebiehala v SR
od roku 2012 a po spracovaní jej dát výsledky z nej postupne publikujeme. V tomto člán-
ku ponúkame informácie o medikácii NSA u (hospitalizovaných) seniorov s FiP. 

Pacienti a metódy 
Metodiku štúdie SAFIS sme podrobnejšie opísali inde14. Tu len zhrnieme, že ide o

retrospektívno-prospektívnu observačnú multicentrickú štúdiu, ktorá prebiehala v troch
etapách od 1. 8. 2012 do 30. 6. 2015. Sledovala všetkých 65-ročných a starších pacientov
s FiP, ktorí boli v uvedenom čase prepustení z hospitalizácie na štyroch akútnych ge-
riatrických pracoviskách, pričom každý pacient mal registrovaných 122 primárnych po-
ložiek, medzi nimi aj užívanie / preskripciu NSA pred prijatím a pri prepustení z hos-
pitalizácie. V tomto prípade sme k nej nezaradili medikáciu kyselinou acetylosalicylo-
vou (ASA), pretože tá je špecifickou liečbou aj pri samej FiP. Štúdia SAFIS zahŕňa
4252 pacientov. Ich priemerný vek bol 80,9 roka, pričom 59,9 % tvorili ženy. Farma-
koterapiu odporúčanú pri prepustení z hospitalizácie sme, samozrejme, sledovali u pa-
cientov, ktorí boli z hospitalizácie prepustení (preživší pacienti – 3 706 pacientov prie-
merného veku 80,5 roka, pričom 59,6 % tvorili ženy). Na štatistické spracovanie sme
použili rutinné štatistické metódy (priemerné hodnoty a ich smerodajné odchýlky, me-
dián, CHI2 test, Fisherov exaktný test, T-test, korelácia kvantitatívnych veličín, pri kto-
rej sme aplikovali ten typ regresie – lineárna, polynomická n-tého stupňa, ktorá mala
v danom prípade najvyššiu spoľahlivosť). Za štatisticky významné sme považovali roz-
diely, pre ktoré bola hladina významnosti (p) 0,05 a menej. 

Výsledky
Pri prijatí bola informácia o tom, že NSA boli indikované a / alebo užívané u 437

(10,4 %) pacientov. Informáciu o ich používaní u žien / mužov, podľa domicilu a FiP
ako primárnej príčiny hospitalizácie poskytuje tabuľka 1, podľa veku graf 1 a pri jed-
notlivých typoch FiP graf 2. Frekvencia medikácie NSA pri prijatí bola v jednotlivých
etapách štúdie 9,8 – 10,8 – 10,6 % (rozdiely medzi etapami neboli štatisticky význam-
né). Štatisticky významne sa medikácia NSA pri prijatí nelíšila ani medzi zomretými a
preživšími pacientmi (10,3 vs 10,4 %). 
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Pri prepustení boli NSA odporúčané u 301 (8,1 %) pacientov; rozdiel oproti prija-
tiu bol štatisticky významný (p < 0,001). Informáciu o ich odporúčaní u žien / mužov,
podľa domicilu a FiP ako primárnej príčiny hospitalizácie poskytuje tabuľka 1, podľa
veku graf 1 a pri jednotlivých typoch FiP graf 3. Frekvencia odporúčania NSA v jednot-
livých etapách štúdie bola 4,2 – 10,1 – 12,0 % (štatistická významnosť rozdielov: I./II.
etapa: p < 0,001, I./III. etapa: p < 0,001, II./III. etapa: ns). Spomedzi tých, ktorí mali
vs nemali predpísané NSA, malo zároveň orálnu antikoagulačnú liečbu (OAK) odporu-
čených 26,2 vs 37,7 % pacientov (p < 0,001). Spomedzi tých, ktorí mali vs nemali pred-
písané NSA, malo zároveň nejakú tromboprofylaxiu (OAK, heparín, ASA) odporuče-
ných 90,0 vs 91,6 % pacientov (ns).                    

Diskusia
OAK by dnes ma-

la byť ordinovaná kaž-
dému pacientovi s FiP,
ktorý nemá jasne ne-
výhodný pomer bene-
fit (redukcia rizika
CMP) / riziko (kompli-
kácií, na poprednom
mieste ide o krváca-
nie). Riziko krvácania
sa môže hodnotiť via-
cerými skórovacími
systémami, typicky ide
o skóre HAS-BLED6,
hoci pre seniorov by
mohlo byť vhodnejšie
skóre HEMORR2HA
GES16, ktoré je však o
niečo komplikovanej-
šie. Pri zrejme najfrek-
ventovanejšie použí-
vanom skóre HAS-
BLED je pacient vo vy-
sokom riziku krváca-
nia, ak z 9 možných bo-
dov „získa“ aspoň tri.
Senior má prvý bod
„automaticky“ – za vek.
Senior užívajúci NSA
má už dva body a os-
táva mu ešte 6 mož-
ností ako získať ten tre-
tí. NSA pritom patria
medzi tzv. modifikova-
teľné riziká, pretože sa,
aspoň teoreticky, dá
ustúpiť od ich použí-
vania. NSA sú v naj-

Prevalencia          p Prevalencia p
(%) (%)

10,4
ns

8,6
ns
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9,6        < 0,001 7,9
ns

14,4 9,3
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Graf 1: Nesteroidné antiflogistiká / antireumatiká – frekvencia 
medikácie pri prijatí a prepustení (%) podľa veku 

Tab. 1: Nesteroidné antiflogistiká / antireumatiká – frekvencia 
medikácie pri prijatí a prepustení (%) u žien a mužov, 
podľa domicilu a fibrilácie predsiení ako primárnej príči-
ny hospitalizácie 

Legenda: Doma = doma žijúci pacienti, FiP ad H = fibrilácia predsiení
ako primárna príčina hospitalizácie, FiP nie ad H = fibrilácia predsiení
nie ako primárna príčina hospitalizácie, Inde = pacienti žijúci nie vo
vlastnom byte

Ženy
Muži

FiP ad H
FiP nie ad H

Doma
Inde

Pri prijatí                Pri prepustení
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novších globálnych odpo-
rúčaniach2 na manažment
FiP, v špecifickejších odpo-
rúčaniach na liečbu tzv. no-
vými, resp. priamymi orál-
nymi antikoagulanciami
(NOAK) pri FiP17, a aj v
editoriáloch renomovaných
autorov7 uvedené medzi ri-
zikovými faktormi krváca-
nia u pacientov na OAK. 

V odporúčaniach Slo-
venskej gerontologickej a
geriatrickej spoločnosti na
manažment seniorov s fib-
riláciou predsiení (Odpo-
rúčania SGGS)18 sme na
základe vyššie uvedených
dôvodov o. i. uviedli, že „O-
šetrujúci a iní lekári musia
u pacientov (s FiP) mini-
malizovať riziko krvácania
(najmä trvalým dosiahnu-
tím systolického tlaku krvi
pod 160 mm Hg a minima-
lizáciou používania liekov
ovplyvňujúcich zrážanlivosť,
vrátane poučenia pacienta
o význame obmedzenia /
vynechania nesteroidných
antireumatík)“. 

NSA boli pri prijatí in-
dikované / užívané v 10 %
pacientov. Frekvencia lieč-
by NSA sa štatisticky výz-
namne nelíšila medzi muž-
mi a ženami ani medzi pre-
živšími a zomretými pa-
cientmi. NSA boli podstat-
ne častejšie indikované u in-
de než doma bývajúcich pa-
cientov v porovnaní s do-
ma bývajúcimi (14 vs 10 %,
p < 0,001), resp. u pacien-
tov, ktorí neboli primárne
hospitalizovaní pre FiP v
porovnaní s pacientmi pri-
márne prijatými pre FiP
(11 vs 7 %, p < 0,001).

Graf 2: Nesteroidné antiflogistiká / antireumatiká – frek-
vencia medikácie pri prijatí (%) pri jednotlivých 
typoch fibrilácie predsiení 

Štatistická významnosť rozdielov (p) 

ns <0.001 <0.001 nsPrvá

Parox <0.001 <0.001          ns

Perzis 0.003 <0.001

<0.001

Parox Perzis Perz dlho Perman

Perz dlho

Graf 3: Nesteroidné antiflogistiká / antireumatiká – frek-
vencia odporúčania pri prepustení (%) pri jednotli-
vých typoch fibrilácie predsiení 

Štatistická významnosť rozdielov (p) 

ns ns <0.001 nsPrvá

Parox 0.05 <0.001          ns

Perzis <0.001 0.02

<0.001

Parox Perzis Perz dlho Perman

Perz dlho

Legenda: Parox = paroxyzmálna, Perman = permanentná, Perz dlho = perzistujúca
dlhodobo, Perzis = perzistujúca, Prvá = prvý raz diagnostikovaná

Legenda: ako graf 2
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NSA boli signifikantne častejšie používané pri perzistujúcich FiP (v 14 – 22 %) než pri
ostatných typoch FiP (v 7 – 8 %). Počas štúdie bola frekvencia medikácie NSA pri pri-
jatí v zásade konštantná. Vekom frekvencia medikácie NSA signifikantne stúpala (z 3
% u 65 až 69-ročných na 12 % u 85-ročných a starších). Musíme pripustiť, že čísla uvá-
dzané pre frekvenciu užívania NSA pri prijatí budú v skutočnosti vyššie, ako je hore
uvedené, pretože pri prijatí určite nie všetci pacienti dokázali uviesť všetky užívané lieky. 

NSA boli pri prepustení odporúčané 8,1 % pacientov (redukcia oproti prijatiu o 19 %,
p < 0,001). Frekvencia odporúčanej liečby NSA sa štatisticky významne nelíšila medzi
mužmi a ženami, ani medzi doma a inde bývajúcimi pacientmi. NSA boli podstatne
častejšie odporúčané pacientom, ktorí neboli primárne hospitalizovaní pre FiP než
pacientom prijatým pre FiP (9,1 vs 4,3 %, p < 0,001). NSA boli signifikantne najčas-
tejšie odporúčané pri dlhodobo perzistujúcej FiP (v 21 %), pri ostatných typoch FiP
sa frekvencia ich medikácie pohybovala v rozpätí 5,7 – 9,2 %. Po prvom roku štúdie
frekvencia odporúčanej medikácie NSA výrazne vzrástla (zo 4,2 na 10,1, resp. 12,0 %,
p < 0,001). Vekom frekvencia odporúčanej medikácie NSA najprv zreteľne stúpala (z
3,9 % u 65 až 69-ročných na 9,6 % u 80 až 84-ročných), neskôr bola stacionárna. Tí,
ktorí mali predpísané NSA, mali zriedkavejšie zároveň predpísanú OAK než tí, ktorí
NSA nemali indikované (26 vs 38 %; p < 0,001). Medikácia NSA už takto neovply-
vňovala sumárnu tromboprofylaxiu (OAK, heparín, ASA; 90,0 vs 91,6 % pacientov, ns
rozdiel). Zainteresovaní lekári majú teda stále zjavne zažitý nekorektný poznatok, že
riziko hemorágie pri OAK je vyššie ako pri heparíne a / alebo ASA. V zahraničí vo
veľkých populačných štúdiách19, 20, pacienti s FiP užívajúci NSA dostávali častejšie
modernejšiu (NOAK) než tradičnú (antagonisti vitamínu K; VKA) tromboprofylak-
tickú liečbu, čo zrejme odráža vedomosť o nižšom riziku závažnejších krvácaní pri NOAK
v porovnaní s VKA.

Napriek vyššie popísanému významu NSA pri manažmente FiP sa v literatúre ne-
uvádza veľa informácií o frekvencii užívania NSA seniormi s FiP. Napriek zreteľnému
úsiliu sme našli len nasledovné dáta: v belgickej štúdii (995 hospitalizovaných, 75-roč-
ných a starších, bez pacientov afatických, kriticky chorých, s paroxyzmálnou FiP alebo
so zjavnými deficitmi kognície21) NSA užívali 2 % pacientov. Ak sa pozrieme na užíva-
nie NSA seniormi bez ohľadu na prítomnosť FiP, tak napr. v austrálskej komunitnej
štúdii (1696 mužov ≥ 70 rokov)22 NSA užívalo (pravidelne + nepravidelne 8 + 3 =) 11 %
seniorov, v „domovoch dôchodcov“ v Rakúsku (425 obyvateľov ≥ 60 rokov, priemerný
vek 84 rokov)23 dostávali seniori NSA v 15 % (išlo o najfrekventovanejšie predpisovanú
skupinu liečiv), v Nórsku (1858 obyvateľov, priemerný vek 86 rokov)24 v 3 % (v roku
2011, so zreteľným poklesom za ostatné roky: v roku 2000 to bolo 7 % a 9 % v roku
2004) a v Nemecku (685 obyvateľov „domovov dôchodcov“, priemerný vek 83 rokov)25

v 20 %. V reprezentatívnej vzorke francúzskej populácie boli v roku 2011 z verejného
zdravotného poistenia NSA predpísané 70 až 89-ročným obyvateľom v rozpätí 40 – 45 %26.
Rozsiahla populačná štúdia v USA dokumentovala, že pacienti ≥ 65 rokov (priemerný
vek 76 rokov) s nemalígnou bolesťou mali v rôznych ambulanciách, vrátane geriatric-
kých, NSA predpísané v 90 % (!) návštev lekára27. Uvedené dáta ilustrujú nielen všeo-
becný nedostatok informácií o tom, ako frekventovane sú NSA seniorom predpisované,
ale aj veľký rozptyl tejto frekvencie. 

Situáciu komplikujú aj dve ďalšie skutočnosti. Po prvé: nemáme žiadne údaje o tom,
koľko seniorov užíva voľnopredajné NSA. Pritom môže ísť o nezanedbateľný počet –
napr. v praxi kanadských rodinných lekárov28 voľnopredajné NSA užívalo až 24 % pa-
cientov. Tento údaj však zrejme bude v rôznych krajinách zreteľne rôzny v závislosti od
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dostupnosti, vrátane cenovej, voľnopredajných NSA a od ich úhrady v rámci verejného
zdravotného poistenia. Po druhé: podľa aktuálnych odporúčaní29 majú byť rizikoví pa-
cienti užívajúci NSA (a medzi nich patria aj osoby ≥ 65 rokov) preventívne zaistení PPI.
Ako však plynie z rozsiahlej nemeckej štúdie (83 326 pacientov ≥ 65 rokov, priemer-
ného veku 75 rokov užívajúcich NSA)30, aj vo vyspelom zdravotníckom systéme sú pa-
cienti v tomto smere významne podliečení (len 28 % dostávalo PPI). V našej štúdii sme
medikáciu PPI nesledovali. 

Záver
Na základe našich zistení pre praktický manažment seniora s FiP a súbežné odpo-

rúčanie NSA záverujeme nasledovné: 
l. Preskripcia NSA je v reálnych podmienkach geriatrických lôžkových pracovísk zrej-

me oveľa nižšia (8 – 10 %), ako sa všeobecne predpokladá. V tomto zmysle si zain-
teresovaní geriatri zjavne dobre plnia úlohu a NSA indikujú triezvo. Preskripcia NSA 
je však aj tak pomerne frekventovaná. 

2. Perhospitalizačne dosiahnutá minimálne 19 %-ná redukcia preskripcie NSA v po-
rovnaní s prijatím potvrdzuje, že existuje priestor na minimalizáciu medikácie NSA 
v zmysle Odporúčaní SGGS na manažment FiP u seniorov. 

3. Riziko spojené s NSA predstavuje aj medziročne stúpajúci trend ich preskripcie a 
fakt, že nevieme potvrdiť, koľko seniorov s FiP užíva voľnopredajné NSA. 

4. Skupiny seniorov s FiP a frekventovanejšou NSA medikáciou predstavujú jednak 
inde než doma žijúci, jednak tí, ktorí neboli prijatí na hospitalizáciu primárne pre FiP. 
Odporúčanie / užívanie NSA u seniorov s FiP narastá aj vekom, a to najmä v ambulant-
ných podmienkach. Tým sa tieto podskupiny pacientov zároveň stávajú rizikovejší-
mi z hľadiska krvácania pri tromboprofylaxii. 

5. Medikácia NSA temer o tretinu (o 30,5 %) znižuje šancu, že senior s FiP dostane 
potrebnú OAK terapiu. 

6. Zainteresovaní lekári majú stále zažitý nekorektný poznatok, že riziko hemorágie u 
seniorov s FiP je pri OAK vyššie ako pri heparíne a / alebo ASA. V tomto smere tre-
ba vytrvať v šírení potrebných poznatkov v rámci kontinuálneho vzdelávania. 

7. Vzhľadom na kumuláciu rizík (vznik cerebrálnej ischémie a gastrointestinálneho kr-
vácania, zhoršenie renálnych funkcií) je obzvlášť u seniorov s FiP žiaduce čo naj-
viac obmedziť medikáciu NSA a ak je napriek tomu indikovaná, myslieť na pravid-
lo čo najkratšej medikácie čo najnižšou dávkou NSA a gastroprotekciu PPI. 

Projekt SAFIS bol podporený grantom Ministerstva zdravotníctva SR č. 2012/12-
UKBA-12. 
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Súhrn

Implementácia hodnotiacich nástrojov do klinickej praxe je nevyhnutná na identifikáciu
symptómov funkčného poklesu u seniorov. Pomocou komplexného geriatrického posúdenia
zistíme pokles funkčného stavu, krehkosť pacienta a iné poruchy. Analyzovali sme dokumen-
ty opisujúce takéto nástroje, ktoré sme našli v databázach Medline, ProQuest, EBSCO, Scopus.
Kritériá na selekciu skríningových nástrojov boli vek, znížený funkčný stav, kognitívne poruchy
a inštrumentálne aktivity denného života. Zaujímala nás ich validita, spoľahlivosť a štandar-
dizácia. Štúdie ukázali, že v priebehu pobytu v nemocnici sa v 30 až 60 % starších ľudí vyvinú
nové závislosti od činností každodenného života. Nepriaznivým faktorom pre zdravotný stav
je dlhší pobyt v nemocnici, umiestnenie v domovoch s opatrovateľskou službou a zvýšenie
závislosti starších ľudí. Hodnotiace škály zohľadňujú nielen fyzický stav seniora, ale aj celkovú
kvalitu jeho života. Hodnotenie je prvým krokom na identifikáciu pacientov s rizikom funkč-
ného poklesu. Liečba potom závisí aj od ich potenciálu. Zdravotnícki profesionáli majú dôleži-
tú úlohu pri implementácii hodnotiacich nástrojov do klinickej praxe.

Kľíčová slova: starší pacienti – hodnotiace nástroje – mobilita – funkčný pokles 

Úvod
Funkčná schopnosť prestavuje kardinálny problém pacientov v seniorskom veku.

Zároveň sa inkorporuje do percepcie vnímania ich zdravotného stavu a do kvality života.
Funkčná schopnosť zahŕňa1, 2, stav závislosti od základných denných aktivít (umýva-
nie, obliekanie, vyprázdňovanie, transport) a následne od ošetrovateľských intervencií.
Využitie ADL testu sa popisuje3 pri základných (sebaobslužných) činnostiach seniorov
v prípade ich ťažšieho postihnutia a škály IADL pri ľahšom zdravotnom stave starších
jedincov. Funkčný pokles definujeme ako pokles nezávislosti od sebaobslužných akti-
vít a určitý stav deteriorizácie. Vzhľadom na to, že pokles funkčných schopností predl-
žuje hospitalizáciu a zvyšuje nároky na ošetrovateľskú starostlivosť, je nevyhnutné hľa-
dať nástroje na skorú identifikáciu funkčného poklesu. Na určenie valídnej a klinicky
vhodnej škály je potrebná špecifikácia parametrov na základe prediktorov funkčného
úpadku starších pacientov, ktoré v praxi zisťujeme prostredníctvom komplexného ge-
riatrického hodnotenia. Toto hodnotenie predstavuje štandard v rámci získavania úda-
jov o seniorskej populácii. Cieľom tejto práce je detekcia a selekcia posudzovacích škál
v rámci geriatrie a ošetrovateľstva v geriatrii, ktoré môžu byť implementované do kli-
nickej praxe.

Metodika
Analyzovali sme dokumenty, prístupné v databázach Medline, ProQuest, EBSCO,

Scopus. Zisťovali sme, ktoré hodnotiace škály sú prístupné a deklarujú možnosť využitia
v klinickej praxi. Rovnako nás zaujímali metrické vlastnosti jednotlivých nástrojov, te-
da ich validita (je základným kritériom vedeckej hodnoty výskumnej metódy a je vníma-
ná ako najlepší ukazovateľ meracieho nástroja4), ich spoľahlivosť (vyjadruje stálosť ale-
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bo akúsi zhodu získaných výsledkov5) a ich štandardizácia. Pri hľadaní v elektronic-
kých databázach boli použité slovné spojenia, ktoré obsahovo zahŕňali hodnotenia a me-
rania funkčného stavu seniorov, napr.: populácia – starší, krehkí jedinci, starší pacienti,
intervencie – nástroje, geriatrické nástroje; zameranie – funkčný stav, pokles funkčné-
ho stavu.

Výsledky a diskusia
V rámci hodnotenia sebestačnosti je najznámejší ADL test podľa Bartelovej (Activi-

ties of Daily Living). Nástroj bol pôvodne vyvinutý pre dlhodobo hospitalizovaných pa-
cientov, pacientov s neuromuskulárnym alebo muskuloskeletárnym ochorením1. Bola
potvrdená jeho dobrá prediktívna validita6. Mahoney a spol.7 použili Katzov index a Law-
tonovu škálu. Katzov index8, 9, má taktiež dobrú prediktívnu validitu6. Indikuje nezávis-
losť pri prijímaní potravy, hygienickej starostlivosti, obliekaní a úprave zovňajšku, vy-
prázdňovaní a pohybe. Medzi historicky staršie používané škály patrí PULSES profil10,
ktorý zahŕňal aj potrebu zdravotnej starostlivosti (P – Physical condition; U – Upper
limb function; L – Lower limb function; S – Seensory competents; E – Excretory fun-
ction; S – Support factors). Bean a spol.11 použili škály: Physician-based Assessment
& Counseling for Exercise (PACE), Short Physical Performance Battery (SPPB), Acti-
vities of Daily Living (ADL) a Instrumental Activities of Daily Living (IADL). 

Dominantným problémom v súvislosti s ošetrovaním seniorov sa javí novodobý synd-
róm, ktorý v klinickom prostredí zaznamenávame ako vekom podmienená krehkosť a zra-
niteľnosť („frailty“). Ide o súbor symptómov, implikujúci v sebe kontinuum zdravotné-
ho a funkčného stavu, ktoré je opakom vitality12. Geriatrická krehkosť sa môže mani-
festovať v rôznych podobách a oblastiach, ťažiskom ostáva funkčná výkonnosť jedinca.
Frailty syndróm a jeho fenotyp je určovaný prítomnosťou aspoň troch z piatich zák-
ladných znakov13: nechcený úbytok telesnej hmotnosti (minimálne 4,5 kg za rok), sub-
jektívne vnímaná únava – vyčerpanosť, svalová slabosť – sarkopénia – nízka sila stisku ruky
– handgrip; pomalá šúchavá chôdza a nízka úroveň fyzickej aktivity – hypomobilita.
Pre geriatrickú starostlivosť bola vyvinutá škála Clinical Frailty Scale (CFS), ktorá za-
hŕňa zaťaženie chorobou a závislosť od iných osôb pri základných a inštrumentálnych
denných činnostiach. Výsledné skóre monitoruje funkčnú deterioráciu. Salvi a spol.14

skúmali krehkosť pomocou nástroja Identification of Seniors at Risk (ISAR), ktorý sa
ukázal ako najvhodnejší skríningový nástroj na detekciu krehkosti. Neck Disability In-
dex (NDI) je spoľahlivým nástrojom, ktorý je citlivý na meranie zmien disability15.
Skríningová škála SF-20 bola navrhnutá na posudzovanie funkčného stavu, pohody a
kvality života pacientov s chronickými poruchami. Obsahuje šesť parametrov: fyzické
fungovanie, možnosti fungovania, sociálne fungovanie, duševné zdravie, somatická bo-
lesť a celkový zdravotný stav. Vlastnosti SF-20, vrátane spoľahlivosti, sú akceptovateľné
pre štandardné podmienky výskumu16. Anamnestická komparatívna stupnica (ACSA)17

sa zameriava na hodnotenie osobnej percepcie celkovej kvality života, jej objektivizova-
né vlastnosti sú štandardné. 

Nástroje prioritne hodnotiace kognitívne funkcie sú napr. Mini-Mental State Exa-
mination, MMSE18, 19, Cognitive Capacity Screening Examination20, 21, Brief Cognitive
Rating Scale22. 

Iné škály majú nezastupiteľné miesto v ošetrovateľstve a rehabilitácii seniorov, kde
je dôležitá detekcia fyzického potenciálu pacienta – ide napr. o Activities-specific Ba-
lance Confidence Scale (ABC škála), Performance-Based Measures of Mobility and
Balance23. V podmienkach klinickej praxe sa často využíva skríningový test mobility
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(Mobility Screening Test, MST). Je určený na zhodnotenie motorických funkcií – po-
hyblivosti, svalovej sily, stability a obratnosti seniora. Vykonáva ho fyzioterapeut alebo
ergoterapeut a jeho cieľom je identifikovať seniorov s poruchou mobility, ktorí sú viac
ohrození pádmi a úrazmi. Súčasne umožňuje stanoviť činnosti, ktoré sú pre seniora po-
tencionálne rizikové. MST zahŕňa deväť komplexných motorických činností, pri kaž-
dej sa hodnotí jej normálne / abnormálne vykonanie. V geriatrii vykonávame aj test
hodnotenia rovnováhy a chôdze podľa Tinettiovej24 (Performance-Oriented Mobility
Assessment). Je určený na komplexné zhodnotenie rovnováhy a chôdze, hodnotí klinic-
kú závažnosť a možné dôsledky abnormalít (riziko úrazu a pádu). Test môže vykoná-
vať aj ergoterapeut, vyžaduje dostatok času a spoluprácu chorého. Má až 95 % spoľah-
livosť celkového hodnotiaceho nástroja25. Dotazník Short Physical Performance Battery
(SPPB) slúži na zistenie stavu rovnováhy, chôdze, sily dolných končatín a pod. Ním sa
potvrdilo, že väčšina starších ľudí s nízkou fyzickou výkonnosťou je súčasne čiastočne
alebo úplne závislá pri vykonávaní každodenných činností26. V minulosti boli v geriat-
rii používané aj testy Functional Independence Measure (FIM) a Functional Assess-
ment Measure (FAM)27, ktoré merali funkčnú nezávislosť (položky podobné ADL testu)
a funkčnú výkonnosť (čítanie, písanie, emočný stav, orientácia, adaptácia, pozornosť a iné). 

Pretože geriatria vo veľkej miere zahŕňa aj sociálnu oblasť, vyvíjajú sa škály nielen
pre seniorov, ale aj pre ich opatrovateľov. Medzi najčastejšie používané škály28 tohto
druhu patrí Caregiver Strain Index (CSI). 

Záver
Na celkovú kvalitu života seniorov vplývajú mnohé sociodemografické predikto-

ry29. Celkový stav seniorov je výsledkom interakcie mnohých atribútov, nielen zdravot-
ných. Skríning je prvým krokom na identifikáciu pacientov s rizikom funkčného pokle-
su, ktorých celková liečba je závislá aj od ich potencionálu. Okrem iného podporuje v
rámci interakcie vzájomnú komunikáciu sestry a pacienta ako neoddeliteľnej súčasti
ošetrovateľskej práce30. 

V zahraničí je využívanie hodnotiacich nástrojov častým štandardom, avšak na Slo-
vensku sestry v súčasnosti využívajú tieto metódy len sporadicky. Skúsenosti z klinic-
kej praxe potvrdzujú, že existuje viacero benefitov, ktoré vyplývajú z implementácie
spomínaných nástrojov v praxi: jednoznačne zvyšujú kvalitu diagnostického procesu,
zlepšujú efektivitu starostlivosti, nimi získané dáta sú porovnateľné medzi inštitúciami,
majú podiel na zvyšovaní autonómie profesie a umožňujú zber pomerne veľkého počtu
dát za relatívne krátky čas31. Realizácia týchto postupov je prínosom v priamej ošetro-
vateľskej starostlivosti, sú ľahko prístupné, zrozumiteľné a nie sú náročné na realizáciu.
National Council of State Boards of Nursing definuje komplexné ošetrovateľské hod-
notenie ako rozsiahly zber dát (úvodný aj priebežný) o jednotlivcoch, rodine, skupine
a komunite pri riešení rozvíjajúcej sa zmene zdravotného stavu. Pomocou tejto kom-
pletnej analýzy sa stanovujú ošetrovateľské diagnózy a intervencie32. 
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LIEČBA CHRONICKÝCH RÁN 
– ULCUS CRURIS VENOSUM 

E. Rajnohová 
Klinika geriatrie LF SZU a UNB 

Prevalencia chronických rán s vekom stúpa, a to vzhľadom na pridružené ochorenia
a zhoršené regeneračné procesy u starších ľudí. Medzi najčastejšie chronické defekty
zaraďujeme ulcus cruris venosum, ulcus cruris arteriosum, dekubity a diabetické vre-
dy. Predokladá sa, že ulcus cruris má 1 % populácie v produktívnom veku a vo vekovej
skupine nad 70 rokov sa prevalencia ulcerácií približuje k 4 – 5 %. Ulcus cruris veno-
sum tvorí až 70 % všetkých vredov predkolenia (1). Riziko recidívy je pri venóznych ul-
ceráciách 24 až 57 % (2).

Liečbe chronických rán sa na Klinike geriatrie LF SZU a UNB venujeme intenzív-
ne, používame najmodernejšie postupy a volíme krycie materiály podľa štandardných
princípov hojenia chronických rán, o čom svedčí aj nasledujúca kazuistika. 

66-ročná polymorbídna pacientka bola u nás hospitalizovaná pre chronické vredy
predkolení na podklade chronickej venóznej insuficiencie, trvajúce asi 6 mesiacov. Na
ľavej dolnej končatine bol cirkulárny vred s priemerom 25 cm, vpravo veľkosti 10 x 13 cm.
Obidve rany boli povlečené fibrínovými povlakmi s výraznou exsudáciou a okolitým ery-
témom. Spádovým dermatológom bola odporučená terapia defektov Ialugenom a gen-
ciánovou violeťou, ale ošetrujúca sestra z ADOS
aplikovala na rany práškový cukor, čím došlo k
výraznej progresii zápalu v rane (obr. 1). Zistili
sme eleváciu zápalových parametrov (CRP 137
mg/l, leukocytózu 14 x 109/l, s neutrofíliou 77 %).
Sterom z rany sme zachytili patogény Morganel-
la Morganii a Streptococcus dysgalactiae skupi-
ny C, he-mokultúry boli negatívne. V rámci dife-
renciálnej diagnostiky bol moč sterilný, RTG
snímka hrudníka bola bez zápalových zmien v
pľúcnom parenchýme. Podávali sme antibiotiká
cielene podľa citlivosti (ceftazidim intravenózne).
Lokálne sme defekty ošetrovali Ialugenom (hya-
luronát sodný + strieborná soľ sulfadiazínu), čím
došlo k regresii fibrínových povlakov. Pre výraznú
secernáciu z rany sme antiseptické krytie vymeni-
li za alginát so striebrom(Suprasorb A + Ag) a po
eradikácii lokálnej infekcie z vredov predkolení
za alginát bez striebra (Kendal). Touto terapiou
sa postupne podarilo vyčistiť spodinu rany (obr. 2),
preto sme na podporu granulácie a epitelizácie zme-
nili lokálne krytie na Silflex (polyesterová sieťovi-
na pokrytá mäkkým silikónom). Rany potom ze-
pitelizovali do 4 dní a došlo ku kompletnému zho-
jeniu vredov (obr. 3). 

Z danej kazuistiky podľa nás vyplýva, že pri
správne zvolenom liečebnom postupe, ktorý mu-

obr. 1

obr. 2
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sí podliehať prísnym pravidlám hojenia chronic-
kých rán, dokážeme zhojiť aj komplikované, zdan-
livo nehojace sa rany. Výber vhodných krycích ma-
teriálov by sa mal riadiť hlavne kvalitou použitých
preparátov, a nielen cenou. Naša kazuistika uka-
zuje, že niekoľko mesiacov nehojacu sa ranu sme
vedeli vyliečiť do 2 týždňov, čím sme niekoľkoná-
sobne ušetrili ekonomické náklady na liečbu a
skrátili utrpenie pacienta. 

Literatúra
1. Fedeleš J. Súčasné skúsenosti v liečbe chronických rán. Medikom 2013; 3(2): 33 – 34 , 36 – 37. 
2. Kelly J., Clifton E., Fearns N. et al. Antimicrobial wound dressings (AWDs) for chronic wounds.

Health technology assessment report 13, s: 23. In: Kelly J., Clifton E., Fearns N. et al. Healthcare
Improvement Scotland. 2015. http://www.healthcareimprovementscotland.org/our_work/technolo-
gies_and_medicines/shtg/shtg_work_programme/iawmp.aspx
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Dňa 2. marca 2017 sa dožil životného jubilea
– 60 rokov – prezident Slovenskej gerontologickej
a geriatrickej spoločnosti (SGGS) a prednosta II.
kliniky geriatrie LFUK a UNsP Milosrdní bratia
prof. MUDr. Silvester Krčméry, CSc. 

Jubilant po maturite v r. 1976 začal štúdium
medicíny na Fakulte všeobecného lekárstva Uni-
verzity Karlovej v Prahe. Po ukončení štúdia v ro-
ku 1982 nastúpil do praxe ako sekundárny lekár
interného oddelenia v OÚNZ Dunajská Streda,
kde pracoval do roku 1985. V roku 1985 zložil
atestáciu I. stupňa z vnútorného lekárstva a nastú-
pil ako internista na IV. internú kliniku NsP Bez-
ručova v Bratislave. V roku 1989 absolvoval ates-

táciu II. stupňa z vnútorného lekárstva, v roku1994 z nefrológie a v roku 2001 z
geriatrie. V rokoch 1995 – 2004 pracoval na I. klinike geriatrie LFUK a UNB ako
odborný asistent a docent. V rokoch 1989 – 1994 absolvoval doktorandské štúdium,
ktoré úspešne ukončil obhajobou dizertačnej práce a ziskom titulu kandidáta lekár-
skych vied (CSc.). V roku 1999 úspešne obhájil habilitačnú prácu a bol menovaný za
docenta LFUK. V roku 2004 bol menovaný za prednostu II. kliniky geriatrie LFUK a
UNsP Milosrdní bratia. V roku 2016 ho prezident SR na návrh vedeckých rád LFUK
a UK menoval za profesora.

Vo vedeckej činnosti mu učarovali predovšetkým antibiotiká a antiinfekčná chemo-
terapia, ktorej sa venuje už dlhé roky. Svoje bohaté skúsenosti zhrnul v monografii „Antiin-
fekčná chemoterapia pre prax“, ktorú vydal s kolektívom odborníkov zo Slovenska a z Čes-
kej republiky. Odpublikoval 163 publikácií doma i v zahraničí, na ktoré bolo 226 vedec-
kých ohlasov. Profesor Krčméry je výborným prednášateľom a diskutérom, a preto nie div,
že je obľúbeným prednášateľom nielen na domácich, ale aj zahraničných podujatiach,
predovšetkým v problematike infekcií močových ciest a ochoreniach obličiek. Je pravi-
delne pozývaný na sympóziá usporiadané Americkou anesteziologickou spoločnosťou. 

Jubilant bol 15 rokov vedeckým sekretárom SGGS, kde preukázal svoje bohaté orga-
nizačné schopnosti a výborné jazykové znalosti z angličtiny, nemčiny a ruštiny. V súčas-
nosti pôsobí vo funkcii prezidenta SGGS. Za svoju záslužnú činnosť získal viaceré ocene-
nia. SGGS ho už v roku 2007 odmenila Gressnerovou medailou, v tom istom roku mu bo-
la udelená aj bronzová medaila UK. Rozsah záujmov a činností jubilanta je rozmanitý.
Už v detstve pôsobil v Detskej rozhlasovej a dramatickej družine Slovenského rozhla-
su a bol aj brankárom dorasteneckého mužstva futbalového oddielu Slovan Bratislava. 

Vážený jubilant, milý Silvo! V mene členskej základne SGGS, Výboru SGGS a v
mene svojom by som sa Ti rád poďakoval za Tvoje aktivity vo funkcii vedeckého sek-
retára spoločnosti a prezidenta SGGS. Rád by som Ti zaželal pevné zdravie, veľa
plodných a úspešných rokov odbornej práce, rodinnú pohodu a šťastie v kruhu Tvojich
milovaných blízkych.

Ad multos annos! Tvoj Zoltán Mikeš

K ŽIVOTNÉMU JUBILEU 
prof. MUDr. Silvestra Krčméryho, CSc.
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PRIMÁR 
MUDr. PETER JONÁŠ (laudatio)

Je mi cťou predstaviť čitateľom časopisu a pre-
dovšetkým geriatrickej obci a internistickej spolo-
čnosti pána primára MUDr Petra Jonáša, ktorý s
príchodom jari oslavuje 75-ročné jubileum svojho
života. Je to vek, po ktorom túži každý inteligent-
ný človek, po ktorom bilancuje prežité roky a hod-
notí svoje schopnosti, aby ešte dokázal svoju užito-
čnosť a rozdával nadobudnuté skúsenosti, bol vzo-
rom pre mladších a obdivuhodným pre tých, ktorí
sa radi počujú, že takého veku sa nedožijú. 

Primár MUDr. Peter Jonáš sa narodil v Tren-
číne. V roku 1959 maturoval na II. jedenásťročnej
strednej škole na Šrobárovej ulici. V roku 1965 ukon-
čil štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach.

V roku 1969 absolvoval atestáciu I. stupňa v odbore vnútorné lekárstvo a v roku 1978 aj
atestáciu II. stupňa v tom istom odbore. 

Od promócie v roku 1965 trvalo pracuje ako lekár v Košiciach. Najprv ako sekun-
dárny lekár na vtedajšej I. internej klinike (dnes IV. interná klinika) FN Košice. Od ro-
ku 1979 do roku 1990 pracoval ako ordinár onkointerného oddelenia kliniky. V roku 1990
založil a až do roku 1996 viedol Oddelenie klinickej farmakológie FN L. Pasteura Ko-
šice. V roku 1996 vyhral konkurz na miesto zástupcu prednostu a primára IV. internej
kliniky FN L. Pasteura. Tu pôsobil dve funkčné obdobia. Od roku 2004 bol vedúcim Od-
delenia liečby chronického srdcového zlyhania na IV. internej klinike a vedúcim Am-
bulancie pre diagnostiku a liečbu hypertenzie. Od roku 2006 zastáva funkciu zástupcu
prednostu a primára Kliniky gerontológie a geriatrie LF UPJŠ. Taká bola jeho pracov-
ná dráha. 

Ani sa mi nezdá, že s primárom Jonášom pracujem už jedenásty rok. Ďakujem mu
zato, že sa veľmi rýchlo prispôsobil medicíne vyššieho veku, ktorá vyžaduje zmysel pre
holizmus, empatiu k veku, trpezlivosť, sociálne cítenie a interdisciplinárny prehľad me-
dicínskych problémov, ktoré vyžadujú skúsenosti a vedomosti. Primár Jonáš je učen-
livý a vzdelaný intelektuál. To spolu s bohatými skúsenosťami, zmyslom pre česť a cti-
žiadostivosťou zúročil na Klinike gerontológie a geriatrie a stal sa kvalitným geriatrom,
organizátorom perfektnej prevádzky nemocničného oddelenia a vzorom pre sekundár-
nych lekárov a personál kliniky. Tu pán primár pochopil a denne presadzuje osobitosti
diagnostiky a liečby starého organizmu s potrebou rehabilitácie, bez ktorej je úspeš-
nosť liečby seniora nemysliteľná. Potom prichádza nielen vďačnosť starého pacienta,
ale aj obdiv kolegov za úroveň liečebno-preventívnej starostlivosti na klinike. To všetko
napomáha vytvárať rešpekt ku geriatrii ako medicínskemu odboru. 

Primár Jonáš prežil neľahké obdobie „psích rokov“ normalizácie. Spomína na to ne-
rád, ale strašná minulosť mu znemožnila vedeckú činnosť, po ktorej túžil. Pre postoje
k roku 1968 mal zakázané vedecky pracovať, lebo odmietol „bonzovať“ na iných, výs-
ledky bádania pre kandidátsku dizertáciu musel odovzdať kolegovi so silným politic-
kým krytím. Nezanevrel však na vlasť a zostal doma, aj keď mohol emigrovať. Jeho cha-
rakter mu to nedovolil, dar selfzábudlivosti mu umožnil robiť to, čo ho posilňovalo a
robilo šťastným. Veď mal rodinu, milujúcu manželku a tá uňho pestovala pokoj duše a
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lásku k blížnym. Ťažké obdobie života prekonával aj vďaka svojmu zmyslu pre humor.
Bol spokojný s tým, čo mal. Jeho lekárska zručnosť a pohotovosť spolu s precíznosťou
robili z neho právom uznávaného všestranného internistu. Zdalo sa, že odíde do dôc-
hodku. Ale tu sa naskytla možnosť pracovať na geriatrickej klinike. Neváhal prísť na
geriatriu. Ponúknutej šance sa chytil. Zaujala ho práca a tu pociťoval nové napĺňanie
profesie lekára. 

Vďaka primárovi Jonášovi sme vybudovali už po koľkokrát zaujímavé a náročné kli-
nické pracovisko geriatrie, často považovanej za neatraktívny odbor. Denné vizity, hy-
pertenziologická ambulancia, semináre sú vyčerpávajúce, ale prinášajú uspokojenie.
Rovnako tak práca s počítačom a zhromažďovanie informácií, písanie publikácií a rie-
šenie denných problémov. V tom je pán primár osobitný. Má veľa koníčkov, je ťažko
povedať, ktorý je preňho najmilší. Obdivuje výtvarné umenie i hudbu, divadlo i kino,
chalupárčenie i jazdu autom, dovolenky pri mori i poznávacie zájazdy. „Je veľkorysý,
usiluje sa dosiahnuť cieľ, zrealizovať to, čo považuje za prospešné nielen pre seba, ale
nie za každú cenu, má dobré srdce“, hovorí jeho jediná manželka Janka. Predvianoč-
né stretnutie zamestnancov sa nezaobíde bez emocionálneho náboja pána primára
Jonáša. 

Pán primár Jonáš patrí k mimoriadne aktívnym pracovníkom v publikačnej a pred-
náškovej činnosti. Je krajským odborníkom pre vnútorné lekárstvo, podpredsedom
Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti, bol členom kategorizačnej komisie pri MZ
SR, je členom redakčnej rady časopisu Interná medicína. V r. 2001 vydal knihu Arté-
riová hypertenzia v praxi, v rokoch 2003 až 2007 v troch postupne rozšírených vyda-
niach knihu Artériová hypertenzia v tabuľkách a grafoch. Publikoval 48 článkov v slo-
venských periodikách. Prednášal na dvoch zahraničných hypertenziologických konfe-
renciách (Viedeň a Krakov), opakovane prednášal na podujatiach Slovenskej lekárskej
spoločnosti, Slovenskej gerontologickej a geriatrickej spoločnosti a Slovenskej kardio-
logickej spoločnosti, na rozličných seminároch a v oblasti postgraduálneho vzdeláva-
nia. Bol oceňovaný spoločensky, aj odborne. 

Vážený pán primár, milý Peter! Srdečná vďaka Ti za pacientov, ktorým si pomáhal
a pomáhaš skvalitniť život v starobe. Vďaka Ti za kamarátsky vzťah k nášmu kolektívu
na všetkých úrovniach. Si v Košiciach internistická legenda a vážený odborník, si obdi-
vuhodný. Tak veľa zdravia a rodinnej pohody do budúcich rokov. Ad multos annos! 

Prof. MUDr. Štefan Koval, PhD., 
prednosta Kliniky gerontológie a geriatrie LF UPJŠ a LVN Košice, a.s.
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