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15.-19. januára 1997 sa v rámci oficiálnych akcií Sloven-
skej gynekologicko-pôrodníckej spoloènosti SLS konal v Lip-
tovskom Mikulá�i II. roèník slovensko-po¾ských gynekolo-
gických tatranských dní.

My�lienka vznikla pri spoloèných stretnutiach s na�ím
priate¾om z Po¾ska - prof. Klimekom - ako spontánna aktivi-
ta pre lep�ie spoznanie sa a výmenu odborných a klinických
skúseností. Pri diskusiách o forme a náplni nerezonoval v�ak
len odborný aspekt, ale aj spoloèensko-kultúrny, èo sa po
absolvovaní dvoch roèníkov ukázalo ako ve¾mi prospe�né.

Podujatie prebiehalo v príjemnom prostredí hotelov Bo-
cian a Pyramída v Liptovskom Mikulá�i a zúèastnilo sa na
òom 120 kolegov z Po¾ska a Slovenska. Organizátorov pre-
kvapil ve¾ký záujem po¾ských kolegov a naopak men�í záu-
jem lekárov zo Slovenska, èo je na �kodu veci.

Miesto konania bolo zvolené zámerne tak, aby vyhovova-
lo nielen kapacitne, ale aj mo�nos�ou �portových aktivít a aby
bolo finanène dostupné pre ka�dého.

Úèastníkov privítali doc. �tencl a prof. Klimek. Odborný
program bol venovaný problematike lekárskeho vedenia pô-
rodu, Dopplerovej sonografii v tehotnosti a hysteroskopii.
Program bol koncipovaný tak, aby ka�dý deò bola jedna té-
ma uvedená krátkou vy�iadanou predná�kou a po nej sa roz-
prúdila neformálna, ale o to u�itoènej�ia diskusia.

Prínos stretnutia bol najmä v tom, �e dôraz sa kládol na
praktické klinické skúsenosti lekárov z rôznych pracovísk
v Po¾sku a na Slovensku. Ve¾mi otvorene a kriticky sa hod-
notil prínos, ale aj negatíva tej-ktorej diagnostickej alebo lie-
èebnej metódy. Tak to bolo aj pri prvej zvolenej téme - lekár-
ske vedenie pôrodu. Tento problém bol nastolený nie ako èis-

to medicínsko-praktická otázka, ale ako filozofický problém.
Diskutovalo sa o optimalizácii termínu pôrodu, objektivizá-
cii biofyzikálnych a biochemických kritérií a o mo�nostiach
poèítaèovej prognózy termínu pôrodu. Ïalej to boli otázky
prítomnosti lekára alebo pôrodnej asistentky pri pôrode, ale
aj polohy rodièky poèas I. a II. doby pôrodnej.

V druhej téme �Dopplerová sonografia v tehotnosti� re-
zonovali otázky indikácií a frekvencie vy�etrení, ako aj pro-
gnostického benefitu a validity diagnostickej metódy. Stále
sa diskutuje aj o prístrojovom vybavení pracovísk, prièom po¾-
skí kolegovia nám úprimne závideli mo�nosti diagnostiky aj
v rámci skríningu v tehotnosti - dokonca aj na men�ích zdra-
votníckych zariadeniach, èo je u nich zatia¾ pre nedostatoèné
prístrojové vybavenie nemo�né.

Pri tretej téme �Hysteroskopia� boli frekventované otázky
o indikácii, dostupnosti diagnostiky alebo operaèného výko-
nu, ekonomické otázky, ale aj problematika erudície a spôso-
bilosti zdravotníckeho personálu pre tieto výkony.

Myslím si, �e pod¾a ohlasov, ktoré som dostal, splnilo na�e
stretnutie svoj úèel, a to nielen vïaka prekrásnej prírode Níz-
kych Tatier, dobrým snehovým podmienkam a pohostinnosti
a osobnej anga�ovanosti majite¾ov týchto hotelových zariade-
ní. Dovo¾ujem si poïakova� v�etkým sponzorom a kolegom,
bez pomoci ktorých by sa toto podujatie nedalo realizova�.

Verím, �e na�e stretnutia nadobudnú charakter tradície
a te�íme sa na stretnutie s Vami na III. roèníku tatranských
dní v po¾skej Krynici.

Juraj Dubèák
koordinátor

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie NsP Dolný Kubín

SPRÁVY

II. slovensko-po¾ské gynekologické tatranské dni

SPRÁVY

SPRÁVA

Endometrium v premenopauze, perimenopauze a postmenopauze
Správa z pracovno-vedeckej schôdze, ktorá sa konala 8. novembra 1996 v Bratislave

Pri príle�itosti �ivotného jubilea prim. MUDr. Róberta
Paldiu, CSc., zástupcu prednostu II. gynekologicko-pôrod-
níckej kliniky FN a LFUK v Bratislave, usporiadali Sloven-
ská lekárska spoloènos�, Slovenská gynekologicko-pôrod-
nícka spoloènos� a II. gynekologicko-pôrodnícka klinika FN

a LFUK v Bratislave celo�tátnu pracovno-vedeckú schôdzu
na tému �Endometrium v pre-, peri- a postmenopauze�.

V slávnostnej èasti schôdze, ktorú viedol prof. MUDr. Mi-
chal Valent, DrSc., vedecký sekretár SGPS SLS, predniesol doc.
MUDr. Karol Holomáò, CSc., príhovor k �ivotnému jubileu
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prim. Paldiu. V mene SGPS SLS jubilanta pozdravil prof.
MUDr. M. Valent, DrSc., ktorý mu odovzdal aj Pamätnú me-
dailu SLS. Jubilanta pozdravili aj zástupcovia ostatných brati-
slavských gynekologicko-pôrodníckych kliník a nieko¾kých
mimobratislavských gynekologicko-pôrodníckych oddelení.

V odbornej èasti schôdze odznelo 16 predná�ok a pre-
zentovaných bolo 8 posterov. Významné boli najmä hlavné
referáty renomovaných domácich a zahranièných autorov.
Úvod do problematiky, ako aj dôvody výberu uvedenej témy
konferencie, predniesol doc. Holomáò. Prof. Danihel (Ústav
patologickej anatómie LFUK, Bratislava) a prof. Breitenec-
ker (Patologický in�titút, Viedeò) predniesli prácu o  histolo-
gickej diagnostike a klasifikácii funkèných, ale najmä ma-
lígnych zmien endometria. Prof. Kobilková a prof. Lojda (Pra-
ha) predniesli referát o cytologickej diagnostike zmien endo-
metria. Základné informácie o diagnostickej a lieèebnej
hysteroskopii, spolu s typickými hysteroskopickými nálezmi
a operaènými postupmi prezentoval prof. Tinga (Groningen).
O ultrazvukovej diagnostike endometria referovali a poèet-
né ultrazvukové nálezy prezentovali doc. Sohn a dr. Schies-
ser (Heidelberg). Doc. Gitsch (Viedeò) referoval o terapeu-
tických postupoch pri jednotlivých typoch prekanceróz en-
dometria. Doc. �u�ka (Bratislava) uviedol druhú èas� schô-

dze predná�kou venovanou hlavným zásadám hormonálnej
lieèby a pre-, peri- a postmenopauze a jej vplyvom na endo-
metrium. Prof. Göretzlehner (Torgau) svoj referát zameral na
význam gestagénov v rámci hormonálnej substituènej lieè-
by. Doc. Murín (Bratislava) rozviedol problematiku hormo-
nálnej substituènej lieèby z h¾adiska kardiovaskulárnej pro-
tekcie �eny a dr. Killinger (Bratislava) z h¾adiska prevencie
a lieèby osteoporózy. Okrem týchto hlavných referátov (ka�-
dý v rozsahu 20-30 minút) odzneli aj krat�ie predná�ky (7-
10 min) a boli vystavené postery (SR, ÈR, �védsko).

Na schôdze sa zúèastnilo takmer 200 gynekológov zo Slo-
venska a Èiech, ktorí vyu�ili prítomnos� významných odbor-
níkov, o èom svedèí bohatá a zaujímavá diskusia po ka�dej
predná�ke.

Schôdza bola spojená aj s výstavkou viacerých farmace-
utických firiem. Hlavným sponzorom schôdze bola firma
Jenapharm, vïaka ktorej budú v�etky hlavné predná�ky a vy-
brané krat�ie referáty v plnom znení uverejnené v publikácii
�Endometrium v pre-, peri- a postmenopauze�. Publikácia
bude v I. polroku 1997 distribuovaná v�etkým èlenom Slo-
venskej gynekologicko-pôrodníckej spoloènosti SLS.

Pavel �u�ka

SPRÁVY

SPRÁVA

Celo�tátna vedecko-pracovná schôdza �Plánované rodièovstvo - reprodukèné zdravie�

IV. celo�tátna vedecko-pracovná schôdza �Plánované ro-
dièovstvo - reprodukèné zdravie�, ktorú usporiadala Sloven-
ská spoloènos� pre plánované rodièovstvo a výchovu k rodi-
èovstvu v spolupráci so Slovenskou gynekologicko-pôrodníc-
kou spoloènos�ou SLS a Akadémiou vzdelávania SR, sa ko-
nala 18.4.1997 v Bratislave. Toto odborné podujatie iste vo�lo
do povedomia �irokej odbornej spoloènosti, preto�e tu od-
znelo 15 predná�ok na vysokej odbornej úrovni. Podujatie
patrilo k najväè�ím u nás aj poètom úèastníkov - 130. Preto-
�e tematika reprodukèného zdravia je multidisciplinárna, aj
predná�ajúci zastupovali nielen medicínske odbory, ale aj
oblas� psychológie a vzdelávania, èo obohatilo podujatie.

Úvodnú predná�ku venoval prof. MUDr. J. �tefanoviè,
DrSc., problematike antifosfolipidových protilátok a ich vz�a-
hu k reprodukcii. Z h¾adiska kontracepcie odznel zaujímavý
názor na zvý�ené riziko tromboembolickej choroby u �ien,
ktoré majú antifosfolipidové protilátky, èo by sa mohlo vyu-
�i� pri výbere vhodných kandidátok na hormonálnu kontra-
cepciu. Podobne by sa dal tento poznatok vyu�i� aj pri pláno-
vaní tehotnosti v rizikových skupinách �ien.

Doc. MUDr. M. Ondrejèák, CSc., upozornil na proble-
matiku reprodukèných strát v II. trimestri gravidity z gene-

tického h¾adiska. Zameral sa najmä na interdisciplinárnu spo-
luprácu medzi gynekológmi a genetikmi, ktorá èasto nie je
na po�adovanej úrovni. Najmä v diskusii poukázal na model
zau�ívaný na Dérerovej nemocnici v Bratislave, ktorý sa blí-
�i ideálnej predstave. Vyzdvihol dne�né medicínske, ale aj
¾udské krédo, �e �... plánovanie rodiny má by� predov�etkým
plánovaním zdravého die�a�a�.

Zaujímavá bola aj predná�ka dr. I. Luk�íka a spol. o sub-
jektívnej hodnote panenstva. Autori spracovali dotazníkovú
akciu medzi 30 �tudentkami Filozofickej fakulty UK v Bra-
tislave. Skupinu analyzovali pod¾a ich postojov k panenstvu
a k zaèiatku sexuálneho �ivota.

Ïal�ie 3 predná�ky analyzovali populaèné trendy na Slo-
vensku. Autori príspevkov MUDr. Cupaník, CSc., MUDr.
Posluch a MUDr. Belan so spolupracovníkmi poukázali na
klesajúci trend umelých preru�ení tehotnosti. Ve¾mi cenná je
informácia, �e na I. �enskej klinike v Ko�iciach platia �eny
za miniinterrupèný výkon 2000 Sk a za UPT medzi 8.-12.
tý�dòom gravidity 3000 Sk. Tento aktívny prístup je príkla-
dom o to cennej�ím, �e dodnes nie je cenový výmer, ktorý by
zvýhodòoval miniinterrupciu, napriek písomnej intervencii
Spoloènosti pre plánované rodièovstvo u ministra financií.
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MUDr. Kliment, CSc., a MUDr. Cupaník, CSc., poukázali
na rozdielne etické prístupy k reprodukènému zdraviu. Obèian-
ske postoje sa opierajú o vedecké poznatky, ako i filozofiu
OSN, WHO a ïal�ích in�titúcií, ktorých cie¾om je zvý�i� kvali-
tu reprodukèného zdravia, okrem iného aj cestou zdravotnej
a sexuálnej výchovy. Oproti nim stoja konfrontaèné fundamen-
talistické nábo�enské názory, ktoré sú proti komplexnej sexu-
álnej výchove, proti uplatneniu základných ¾udských práv v ob-
lasti plánovania rodiny a proti modernej antikoncepcii.

MUDr. Zátopek - predstavite¾ �Centier psychologicko-
poradenských slu�ieb� - zhodnotil v predná�ke vy�e 30-roè-
nú èinnos� tejto in�titúcie, ktorá bola v nedávnej minulosti
ove¾a flexibilnej�ia v poradenskej èinnosti ako mnohé zdra-
votnícke zariadenia. Nedostatkom financií prichádzajú aj tie-
to centrá o externých spolupracovníkov, èo zni�uje kvalitu
ich práce. Aj v tejto predná�ke rezonovala my�lienka tesnej-
�ej interdisciplinárnej spolupráce odborníkov v oblasti rep-
rodukèného zdravia.

Dr. E. Kolláriková z  �Centra plánovaného rodièovstva� pred-
stavila vo svojej predná�ke zdravotnícke zariadenie, ktoré sa u�
viac rokov venuje najmä práci s mláde�ou. Od roku 1995 aktív-
ne spolupracuje so Slovenskou spoloènos�ou pre plánované ro-
dièovstvo. Na konkrétnych èíslach poukázala na klesajúci poèet
interrupcií u mladých dievèat, ktoré nav�tevujú toto zariadenie.
Zdôraznila neustále narastajúci záujem o modernú antikoncep-
ciu. Roku 1996 sa roz�írila ponuka kontraceptív o diafragmy.

Doc. MUDr. J. Hin�t, CSc., sa zameral na plánované rodi-
èovstvo u drogovo závislých osôb a u HIV-pozitívnych �ien.
Táto predná�ka patrila obsahovo i formálne medzi najlep�ie.
Aktuálne reagovala na stále sa zvy�ujúce nebezpeèenstvo dro-
govej závislosti u mladých �ien. Aj keï tejto problematike
bolo venovaných u� nieko¾ko pracovných schôdzí, predsa by
táto predná�ka mala by� súèas�ou plánu akcií SGPS SLS.

Skutoèným o�ivením pracovnej schôdze bolo vystúpenie
ná�ho dlhoroèného priate¾a prim. MUDr. J. �ráèka, èestného
predsedu Èeskej spoloènosti pre plánované rodièovstvo. Ako
je to pre neho typické, aj teraz si vybral nezvyèajnú tému
o sexuálnom správaní opice Pan paniscus Bonobo, ktoré
v mnohom pripomína èloveka.

MUDr. Bolfík a spol. poukázali na mo�nosti pôsobenia
v oblasti výchovy k rodièovstvu v ro�òavskom regióne, kto-
rý má vlastné �pecifiká.

MUDr. Kozár (Nitra) upozornil na potrebu primárnej diagnos-
tiky endokrinopatií u mladých �ien, ktoré treba lieèi� kauzálne a a�
potom mo�no nasadi� v lieèbe hormonálne kontraceptíva.

MUDr. Turkota podal preh¾ad urgentnej kontracepcie.
V diskusii zarezonovala otázka financovania tohto druhu
kontracepcie �iadate¾kami. Doc. MUDr. J. Vrabec, CSc., dr.
Kováèová a doc. MUDr. V. Mathernová, CSc., poukázali na
mo�nosti, ktoré poskytuje moderná andrológia v programe
asistovanej fertilizácie.

Úèastníci konferencie dostali preklad manuálu FIGO �Plá-
nované rodièovstvo�, ktorý vydala Slovenská spoloènos� pre
plánované rodièovstvo. Ide o uèebnicu, ktorá bola financo-
vaná z programu Phare a má slú�i� najmä odborníkom, ktorí
pracujú v oblasti reprodukèného zdravia.

Na záver úèastníci schválili nasledovné memorandum:
Demografický vývoj je problém, ktorým sa zaoberá celý

kultúrny svet a ktorý rezonuje aj na Slovensku. Rie�enie toh-
to problému nesmie by� dôvodom na poru�ovanie základných
¾udských práv v oblasti plánovania rodièovstva. Plánované
rodièovstvo neovplyvòuje demografický vývoj, ale prispieva
k ochrane reprodukèného zdravia, najmä �ien, preto�e vedie
k redukcii poètu interrupcií, èoho dôkazom je redukcia poètu
umelých preru�ení tehotnosti o 52 % od roku 1988.

Význam, aký sa pripisuje v kultúrnom svete reprodukèné-
mu zdraviu, chceme podpori� aj citáciami dvoch významných
osobností ná�ho desa�roèia: �Sme presvedèení, �e interrup-
cia má by� legálna, bezpeèná a zriedkavá� (B. Clinton)
a �Kriminalizácia umelého preru�enia tehotnosti a nedosta-
tok antikoncepcie robí z interrupcií zdravotnícky hazard, pri-
èom nezni�uje ich poèet� (prof. G. Benagiano, WHO).

Záverom mo�no kon�tatova�, �e IV. roèník celo�tátnej ve-
decko-pracovnej schôdze bol mimoriadne úspe�ný. Chceme
poïakova� koordinátorovi schôdze prof. MUDr. M. Valento-
vi, DrSc., v�etkým organizátorom a sponzorom.

Vladimír Cupaník
Slovenská spoloènos� pre plánované rodièovstvo

Aktuálne problémy toxoplazmózy prezentované na VII. európskom
parazitologickom multikolokviu

Pavol Dubinský

SPRÁVA

Siedme európske multikolokvium sa konalo v Parme (Ta-
liansko) 2.-6. septembra 1996. V priestoroch staroslávnej uni-
verzity ho organizovala Talianska parazitologická spoloènos�
z poverenia Európskej parazitologickej spoloènosti.

Parazitologický ústav SAV v Ko�iciach
Adresa: Doc. MVDr. P. Dubinský, DrSc., Parazitologický ústav

SAV, 040 00 Ko�ice, Slovensko
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Problematike toxoplazmózy boli venované 2 sympóziá.
Prvé z nich v sekcii parazitárnych ochorení malo názov �Pre-
vencia prenatálnej a postnatálnej toxoplazmózy: smery a bu-
dúce stratégie�. Druhé bolo satelitné sympózium multikolok-
via pod názvom �Toxoplazmóza� a sponzorovala ho firma
Bayer AG. Na tomto vedeckom podujatí sa problematike to-
xoplazmózy venovalo 9 pozvaných predná�ok, 13 referátov
a 11 posterových príspevkov.

Záva�nos� toxoplazmózy - ochorenia vyvolaného prvo-
kom Toxoplasma gondii, ktorý je roz�írený po celom svete,
je v�eobecne známa. Hostite¾om parazita sú maèky, ktoré
vyluèujú oocysty fekáliami do prostredia, kde sa mô�u naka-
zi� medzihostitelia. Medzihostite¾mi, okrem èloveka, sú hlo-
davce, hospodárske a vo¾ne �ijúce zvieratá. V ich svaloch
a mozgu sú potom �ivotaschopné pseudocysty, ktorými sa
mô�e nakazi� èlovek, ak konzumuje tepelne nedostatoène
upravené mäso alebo iné produkty zo zvierat. Najrizikovej�ie
je tepelne neupravené mäso oviec, kráv a o�ípaných z malo-
chovu. Toxoplasma gondii sa na�la aj v mlieku oviec a kôz.
V kravskom mlieku a slepaèích vajciach sa nezistila. Klinic-
ká forma ochorenia len zriedkavo postihne infikovaných imu-
nokompetentných ¾udí. Primárna infekcia sa prejaví v týchto
prípadoch najèastej�ie len miernym zväè�ením lymfatických
uzlín. Toxoplazmóza prepukne ako klinicky manifestné ocho-
renie najmä vtedy, ak je imunitný systém po�kodený (primár-
ne alebo sekundárne). Najzáva�nej�í je kongenitálny prenos
ochorenia, ktorý nastáva u latentne infikovanej imunodefi-
cientnej matky alebo pri primárnej infekcii matky. Parazit pre-
chádza placentou a vyvoláva kongenitálne ochorenie s �a�-
kým po�kodením plodu pri infikovaní v prvom trimestri gra-
vidity. Pri takejto infekcii matky v druhej polovici tehotnosti
sa ochorenie prejaví u detí v rôznom veku po narodení.

U� z tohto struèného preh¾adu vyplývajú rôznorodé ces-
ty nakazenia, ve¾mi zlo�itý �ivotný cyklus prvoka T. gondii
a záva�nos� ochorenia, ktoré vyvoláva. Problematika toxo-
plazmózy prezentovaná na multikolokviu sa stretla s mimo-
riadnym ohlasom.

Pomerne ve¾ký priestor bol venovaný rizikovým faktorom
nákazy T. gondii. Maèky sú v Európe významne infikované -
v prvom roku a� 70 %. Aj keï vyluèujú oocysty len krátko,
najmä po prvej infekcii, ka�dá maèka vylúèi a� 600 miliónov
oocýst.

Epidemiologická situácia z h¾adiska výskytu toxoplazmó-
zy u ¾udí je v Európe ve¾mi rozdielna. Séroprevalencia proti-
látok proti toxoplazmóze bola najvy��ia u tehotných �ien vo
Francúzsku (50-72 %), stredná v Holandsku, Taliansku a Bel-
gicku (33-55 %) a nízka v Anglicku a Fínsku (15-38 %).
Nízka séroprevalencia je aj v USA. S vekom sa séropozitivi-
ta zvy�uje. Z dlhodobého poh¾adu sa aj v Európe séropreva-
lencia zni�uje. Za posledných 20 rokov klesla napr. v Talian-
sku o 20 %. Hlavné príèiny poklesu sú: konzumácia mraze-
ného mäsa, vy��í hygienický �tandard populácie, kàmenie
maèiek komerène pripravovanou potravou. Maèky chované

v byte sú toxoplazmózou infikované zriedkavo. Najèastej�ie
sú infikované túlavé maèky a maèky prichádzajúce do kon-
taktu s vonkaj�ím prostredím, kde sa mô�u nakazi� ulovený-
mi hlodavcami. Vo¾ne sa pohybujúce maèky kontaminujú
výkalmi pieskoviská, okolie domov na sídliskách, dvory a zá-
hradky rodinných domov.

Jednou z príèin, preèo sa toxoplazmóza opä� dostáva do
popredia pozornosti odborníkov, je skutoènos�, �e sa s òou
stále èastej�ie stretávame ako s oportúnnou parazitózou u imu-
nodeficientných pacientov. Výskyt AIDS spôsobil významný
nárast poètu toxoplazmových encefalitíd. Pri sekundárnom
po�kodení imunity u infikovaných osôb nastáva reaktivácia
latentných bradyzoitov a následne vzniká meningitída alebo
meningoencefalitída. Pri primárnej infekcii imunodeficient-
ného pacienta mô�e nasta� nekontrolovate¾né mno�enie ta-
chyzoitov s následnou encefalitídou, myokarditídou alebo
zápalom p¾úc. Toxoplazmóza sa musí vylúèi� aj u darcov or-
gánov urèených pre transplantáciu.

Toxoplazmóze sa v�ak venuje najväè�ia pozornos� pre ri-
ziko kongenitálnej nákazy. Zatia¾ èo deti matiek s dostatoè-
nou hladinou IgG protilátok sú chránené, po�kodené sú deti
matiek bez ochranných protilátok (ak sa matka primárne in-
fikuje poèas tehotnosti). Ochorenie sa potom rozvinie skôr,
ako je die�a chránené protilátkami matky. Problém kongeni-
tálnej toxoplazmózy mô�eme demon�trova� na príklade Ne-
mecka, kde sa roène narodí asi 800 tisíc detí. Sérokonverzia
bola zistená pri 5600 pôrodoch a u 2800 detí bola diagnosti-
kovaná prenatálna infekcia. Z nich bolo 280 viac alebo me-
nej po�kodených a u 1540 detí do�lo k neskor�ím prejavom
po�kodenia.

Prof. Aspöck prezentoval spôsob prevencie toxoplazmó-
zy v Rakúsku. Prevencia je zameraná na séronegatívne �eny,
u ktorých sa zis�uje mo�ná primárna infekcia poèas tehot-
nosti. Ideálne je zistenie sérologického statusu tehotnej �eny
na základe jedinej vzorky séra získaného èo najskôr na za-
èiatku tehotnosti. U IgG-negatívnych �ien je alternatívou zis-
tenie IgM, IgA, prípadne IgE-protilátok, alebo pou�itie testu
avidity IgG-protilátok. Pri zistení séropozitivity sa vy�etre-
nie opakuje o 10 dní alebo neskôr a pod¾a výsledku sa roz-
hoduje o ïal�om postupe.

Vo viacerých predná�kach sa pozornos� sústredila na pria-
mu diagnostiku toxoplazmózy PCR-metódou v krvi, v am-
niotickej tekutine, prípadne v iných telesných tekutinách. Táto
metóda sa porovnávala s dôkazom T. gondii kultiváciou a bio-
logickým pokusom. Výhodou PCR-metódy je pomerne rýchla
diagnostika. Najnov�ie metódy umo�òujú urèi� diagnózu u�
za 3 hodiny. Musíme si v�ak uvedomi�, �e PCR-metóda neu-
mo�òuje zisti� �ivotaschopnos� a infekènos� parazita, ale iba
prítomnos� DNK a jeho fragmentov. Pod¾a viacerých autorov
bola táto metóda �tandardizovaná pre rutinné pou�itie. Ta-
lianski autori zistili v 30 prípadoch sérokonverzie a� 58 %
pozitivitu pomocou metódy PCR a 22 % pozitivitu na zákla-
de kultivácie a biologickým pokusom.
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Napriek priaznivému pôsobeniu faktorov spôsobujúcich
pokles séropozitivity populácie na toxoplazmózu musíme to-
muto ochoreniu venova� zvý�enú pozornos� aj vo vybraných
skupinách obyvate¾ov Slovenska. Ide najmä o tehotné �eny,
primárne alebo sekundárne imunodeficientných pacientov
a darcov orgánov urèených pre transplantáciu. Zvý�ené rizi-
ko kongenitálnej toxoplazmózy mô�e by� spôsobené zvy�o-
vaním poètu maèiek v mestách a na vidieku, zvy�ovaním
poètu malochovov hospodárskych zvierat (o�ípané, ovce, ho-
vädzí dobytok), prácou �ien v záhrade a podobne. Tieto zvý-
�ené riziká si vy�adujú vy�etrenie v�etkých tehotných �ien
s identifikáciou primárnych infekcií v priebehu tehotnosti
a vhodnú osvetu.
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27. marca 1997 sa v �iari nad Hronom konal celosloven-
ský odborný seminár �VI. deò primára MUDr. Jána Straku�.
Organizátormi akcie boli Spolok lekárov v �iari nad Hro-
nom, SGPS, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie NsP a Ria-
dite¾stvo NsP v �iari nad Hronom. Odborný seminár bol pri-
pomenutím a uctením pamiatky primára MUDr. Jána Straku,
zakladate¾a Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia NsP
v �iari nad Hronom, ktorý tragicky zahynul pred 20 rokmi.

Hlavnou témou seminára bola �Starostlivos� o �enu, mat-
ku a die�a�. K spracovaniu tejto témy a jej odbornému vý-
kladu prispeli lekári zo zdravotníckych zariadení celého Slo-
venska, ktorí na podujatí prezentovali svoje názory a skúse-
nosti a navzájom si vymenili svoje poznatky.

Lekári �iarskej nemocnice vyu�ili konanie seminára na
videoprezentáciu výsledkov zavedenia novej operaènej me-

todiky - laparoskopicky asistovanej hysterektómie. Jej zave-
denie znamená novú úroveò kvality poskytovanej zdravotníc-
kej starostlivosti.

Organizátorom podujatia sa u� po 6.-krát podarilo zorga-
nizova� mimoriadne úspe�né interdisciplinárne odborné pod-
ujatie s celoslovenskou úèas�ou odborníkov (gynekológov,
detských lekárov, psychológov a ïal�ích). K organizaènému
zabezpeèeniu seminára prispeli viacerí sponzori, z ktorých
uvedieme napr. Ing. Jána Straku, syna primára MUDr. J. Stra-
ku, Závod SNP, a.s. v �iari nad Hronom a primátor mesta
�iar nad Hronom.

MUDr. Pavol Uèník, CSc.
riadite¾ NsP

�iar nad Hronom

VI. deò primára MUDr. Jána Straku

SPRÁVY
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Zasvietilo slnieèko nad pova�skou dolinou a hradba ¾a-
dovcov sa zaèala rozpú��a�. �kandinávsky ¾adovec pokrýva-
júci severnú polovicu Európy ustupoval. Vody si na�li svoje
korytá, potôèky h¾adali rieky, rieky jazerá a moria. Z ju�nej
strany Slovenska zahrozil rovnako mohutný alpský ¾adovec.
Ten sa priblí�il a� k Devínskej skale.

S ústupom ¾adovcov sa do na�ej krajiny privalili stáda ark-
tických zvierat, mamutov, srstnatých nosoro�cov, sobov,
z drobnej zvere to boli polárne lí�ky a zajace, maèkovité �el-
my a hyeny. V tej dobe súèasne s arktickou faunou pri�iel na
Slovensko aj prvý èlovek. Bolo to v �tvrtohorách, koncom
¾adového obdobia, ktoré sa vyznaèovalo striedaním tepla a zi-
my. Po zlých èasoch mrazu a zimy pri�li èasy dobré, plné plod-
nosti a hojnosti. Prví ¾udia, ktorí boli predchodcami moder-
ného èloveka a ktorých �védsky vedec Karol Linné r. 1725
pomenoval Homines neanderthalenses, �ili pred 130 000 rok-
mi. V dobe mladého paleontu sa z nich vyvinul druh Homo
sapiens, dne�ný moderný èlovek.

V priaznivej dobe, pred 40 000 - 8000 rokmi bola na ze-
mi tzv. studená step. Vtedaj�í ¾udia �ili v zdanlivom pokoji,
keï sa u� nes�ahovali za potravou, za zvieratami. Zhotovovali
si chy�e z dlhých kostí a prístre�ky z ko�e, skrývali sa pod
prevismi skál alebo v jaskyniach. ¼udský génius, veène ne-
pokojný a nespokojný ich nútil k tomu, aby vyjadrovali svo-
je �elania, zá�itky, radosti alebo strach z neznámych úkazov.
¼udia zaèali vyrába� feti�e, rôzne figúrky z hliny, zaèali ma-
¾ova� zvieratá na steny jaskýò - na na�e prekvapenie nie sta-
ticky, ale v pohybe. Pazúrikom �krabali ryhy a vytvárali rôz-
ne obrazce do kostí. U� star�iu dobu paleolitickú mô�eme
oznaèi� za poèiatok abstraktného myslenia. Svedèí o tom aj
nález na stavci zo slona, ktorý sa na�iel pod Stránskou skalou
pri Brne.

Kraj v okolí Moravian nad Váhom pri�ahoval u� lovcov
mamutov. Termálna voda (v neïalekých Pie��anoch), ktorá
bola 70 oC teplá a nikdy nezamàzala, slú�ila ako napájadlo
pre zver, èo mohli lovci vyu�íva� pri love. Pod¾a mno�stva
nájdených paleontologických kamenných nástrojov sa usu-
dzuje, �e aj v týchto miestach bola �diluviálna dedina�. Mo-
ravany boli najbohat�ím náleziskom listových o�tepových
a �ípových hrotov v Európe.

Moravianska Venu�a podstúpila svoju vlastnú ��ivotnú
anabázu�. Dlhú dobu bola stratená a znovu objavená. Boli
vyslovované pochybnosti o jej pôvode, o jej pravosti. Tieto
falo�né dohady sa zakladali na tom, �e má na sebe dvojfareb-
né tóny, bola nápadne vyle�tená a pôsobila dojmom �novos-
ti�. Pravdepodobne ju niekto neznámy upravoval.

Najväè�ia zásluha za objavenie Moravianskej Venu�e sa
pripisuje Lotharovi F. Zotzovi, univ. prof. z Erlangenu. V lis-
te z 15.10.1958 Jurajovi Bártovi pí�e, �e poèas II. svetovej
vojny získal Venu�u z fosílnej mamutoviny, ktorá sa na�la
v Moravanoch nad Váhom pri hlbokej orbe v rokoch 1937-
1938. Prof. Zotz, aby si overil pravos� plastiky, poslal ju na
odborné posúdenie abbé Henri Breuilovi do Parí�a. Tento jej
pravos� potvrdil a oznaèil ju �Venus de Moravany nad Vá-
hom�. Prof. Zotz o Venu�i referoval vo svojej knihe roku 1951
�Altsteinkunde Mitteleuropas�. Roku 1967 ju prevá�al do Èes-

Moravianska Venu�a

Oldøich �ípek

Adresa: MUDr. Oldøich �ípek, Plovdivská 5, Brno, Èeská re-
publika.

Obr. 1. Moravianska Venu�a.
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koslovenska, no náhle zomrel, a tak ju previezla jeho najbli�-
�ia spolupracovníèka Gizela Freudová. Priviezla ju z Parí�a
a slávnostne ju odovzdala riadite¾ovi Archeologického ústa-
vu SAV v Nitre. Dodnes je ozdobou Klenotnice múzea v Nit-
re. Pod¾a mineralizácie so�ky mo�no odhadnú� vysoký stu-
peò fosilizácie. Táto Venu�a sa pova�uje za najefektnej�í ob-
jav slovenského paleolitu. Originál Moravianskej Venu�e je
starý 23 000 rokov (±600 rokov). Vý�ka Venu�e je 73 mm.

Moravianska Venu�a je rovnaká ako jej sestra - Vìstonic-
ká Venu�a, ktorú objavil Karel Absolon v r. 1925. Archeoló-
govia si v�ak myslia, �e sa viac podobá tzv. ukrajinským Ve-
nu�iam (nálezy na Done). Odli�uje sa asi len tým, �e vonkaj-
�ie rodidlá, vulva, je uprostred rozèesnutá.

Ve¾kú zásluhu na archeologických nálezoch má správca
pie��anského múzea Václav Vlk, ktorý kopal v koryte Váhu
okolo roku 1931. Zhroma�dil mnohé vzácne nálezy, z kto-
rých sa v�ak viaceré nezachovali (èiastoène si ich rozobrali
kúpe¾ní hostia).

Pri tejto príle�itosti by sme mohli spomenú� aj prof. �tefana
Jan�áka (1886�1972), ktorý sa zaslú�il o objavy pamiatok
v iných lokalitách (na Barci, v Ko�ickej kotline, na Zemplín-
skych vrchoch). Z kníh, ktoré napísal, uvádzam len �Základy

archeologického výskumu v teréne� a �Lovci hlinených perál�.
Stal sa lektorom a èestným doktorom Univerzity Komenského
(1947). Prof. Jan�ák bol významný slovenský polyhistor.

Moravianska Venu�a nevyniká krásou, je obézna, má pan-
vu roz�írenú vrstvami tuku, ktorý sa �íri ïalej na boky a pod-
bru�ok. Má vyznaèené nadmerné prsia, ve¾ké, zvisnuté, sym-
bolizujúce jej materstvo. Je skôr prejavom úcty k �ene - mat-
ke. Je to v skutoènosti glorifikácia materstva a udr�ovania
¾udského pokolenia na zemi*.
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�ivot dozrieva v náhlivosti a veda sa uberá bez toho, aby
si odpoèinula. Be�cov vedy a súbe�níkov v lekárskych ve-
dách je v�dy nedostatok. Biologicko-lekárske vedy preto v�a-
hujú do vlastnej vedy a vlastných potrieb talentovaných a nad-
�ených �pecialistov �ir�ieho biologického záberu. Jedným
z nich je aj samostatný vedecký pracovník Parazitologického
ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratisla-
ve, RNDr. Milan Klobu�ický, CSc., ktorý sa vo svojej vedec-
kovýskumnej èinnosti venoval �túdiu ochorení prená�aných
preva�ne pri pohlavnom styku. Úzko spolupracoval najmä
s gynekologicko-pôrodníckymi pracoviskami v diagnostike,
klinike, lieèbe a prevencii sledovaných ochorení. Významného
�ivotného jubilea sa do�íva v zdraví, plný pracovného elánu
a plánov do budúcnosti.

RNDr. Milan Klobu�ický, CSc., sa narodil 23.4.1937
v Bratislave. Pochádza z robotníckej rodiny, súrodencov ne-
má. Maturoval r. 1955 v Kremnici, kam sa rodina pres�aho-
vala. Jeho tú�ba �tudova� na lekárskej fakulte sa vïaka ne-
prajníkom vtedaj�ej doby nenaplnila. Promoval na Prírodo-
vedeckej fakulte UK, kde �tudoval mikrobiológiu, roku 1961.

Po promócii nastúpil na umiestenku KNV v Západoslo-
venských mliekáròach n.p. Pracoval ako vedúci podnikové-
ho laboratória a samostatný technológ. Navy�e viedol podni-
kový in�titút pre pracujúcich. V období od r. 1966 do r. 1976
pôsobil vo Výskumnom mykologickom laboratóriu pri Ka-

tedre dermatovenerológie LFUK pod vedením prof. MUDr.
Ladislava Chmela, DrSc. Organizaène a odborne viedol Od-
delenie kvasiniek a kvasinkovitých mikroorganizmov. Bol
kurátorom zbierky kvasinkovitých mikroorganizmov Národ-
ného referenèného laboratória. Bol rie�ite¾om viacerých �tát-
nych a rezortných výskumných úloh. Za rie�enie úlohy ��tú-
dium ekológie, epidemiológie a patogenézy dermatomykóz�
a ��túdium pôdnych dermatofilných húb� obdr�al so spolu-
pracovníkmi Cenu Vedeckej rady MZd SSR (1973). Opako-
vane získal Cenu odbornej spoloènosti SLS za najlep�iu od-
bornú publikáciu roka (1974, 1988, 1992). Spolupracoval na
spracovaní správy o epidemiologickej situácii dermatomykóz
v po¾nohospodárstve v okrese Bratislava-vidiek (1972-1974).
Zúèastnil sa na vy�etrovaní, diagnostike a prevencii derma-
tomykóz u zamestnancov Bane Cíge¾ a Závodu SNP v �iari
nad Hronom. Do�koloval odborníkov z radov lekárov a stred-
ného personálu v rámci IVZ.

V júli 1976 nastúpil ako vedecký pracovník Parazitolo-
gického ústavu LFUK. Bol rie�te¾om a spolurie�ite¾om úloh
�PZV, �PVTR a rezortného výskumu MZd SSR. Úlohy boli
ukonèené, oponované a po zásluhe odmenené. V ostatných
rokoch sa zúèastòuje na rie�ení grantových výskumných úloh.

Výsledky svojej vedeckovýskumnej èinnosti pravidelne
odovzdáva zdravotníckej praxi v mnohých predná�kach
a publikáciách doma i v zahranièí. V èasopisoch a zborní-
koch uverejnil takmer 150 vedecko-odborných prác, z toho
viac ako 20 v zahranièí. Je spoluautorom kni�nej publikácie
�Urogenitálna trichomoniáza� v Dérerovej zbierke Vydava-
te¾stva Osveta �.p. v Martine (1988). Na vedeckých fórach
doma a v zahranièí odpredná�al takmer 190 prác, z toho 40
v zahranièí. Jeho publikácie sú v�eobecne akceptované a ci-
tované na�imi i zahraniènými autormi.

Viedol viacerých diplomantov PrF UK, bol pomocným
�kolite¾om vedeckých a�pirantov. Opakovane úspe�ne viedol
krú�ky �tudentov v rámci �VOÈ, ktorí prezentovali opako-
vane svoje práce na fakultných, celo�tátnych i medzinárod-
ných �tudentských vedeckých konferenciách.

Je zapojený do pedagogickej práce, vedie praktické cvi-
èenia z lekárskej parazitológie. Aktívne pracoval v spoloèen-
ských organizáciách, v odborovom hnutí, bol èlenom Výbo-
ru VTS LFUK.

Jubilant je svedomitý, disciplinovaný a dôsledný pracov-
ník, ktorý záujmy spoloènosti kladie nad v�etky ostatné i osob-

KRONIKA PRAKTICKEJ GYNEKOLÓGIE

RNDr. Milan Klobu�ický, CSc., �es�desiatroèný
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né záujmy. Má kladné povahové vlastnosti, pri plnení úloh je
iniciatívny. V kolektíve spolupracovníkov je vá�ený, uznáva-
ný pre svoje ¾udské kvality, odborné vedomosti a seriózny
postoj k rie�eným problémom na ústave. Svoje organizaèné
a odborné schopnosti a vedomosti uplatnil pri budovaní zdru-
�eného pracoviska - Parazitologického ústavu LFUK a Dére-
rovej NsP - Oddelenia klinickej parazitológie DNsP v Brati-
slave. Toto oddelenie, ktoré skoro 20 rokov plnilo nároèné
úlohy diagnostického, klinického, epidemiologického, lieèeb-
ného a preventívneho charakteru a plne sa osvedèilo v lie-
èebno-preventívnej starostlivosti o chorých. Dòom 1. júla
1994 toto oddelenie na základe rozhodnutia riadite¾stva DNsP
ukonèilo svoju èinnos� a bez adekvátnej náhrady zaniklo.

RNDr. Milan Klobu�ický, CSc., sa zaslú�il o koordináciu
dvoch sympózií s medzinárodnou úèas�ou a viacerých vedec-
kých konferencií Parazitologickej a Mykologickej spoloènos-
ti. Je dlhoroèným aktívnym èlenom výboru Slovenskej my-
kopatologickej spoloènosti SLS.

Jubilant v gymnaziálnych rokoch bol výborným hráèom
na husle a aktívne vystupoval s kapelou pri rôznych slávnost-
ných a �kolských akciách. Má mnohé kultúrne, umelecké
a technické záujmy, ktorým sa vo vo¾ných chví¾ach venuje.

Man�elka jubilanta RNDr. Margaréta Klobu�ická, CSc.,
je osvedèená a uznávaná vedecká pracovníèka Ústavu expe-
rimentálnej onkológie SAV. Ich syn úspe�ne vy�tudoval na
Strojníckej fakulte STU. V súèasnosti je ich spoloènou ra-

dos�ou a hlavnou náplòou vo¾ného èasu vnúèik Ivanko, kto-
rý je u� prváèik a na rados� rodièov i starých rodièov sa dob-
re dr�í a èiní.

Tvoj osobný vklad do vedy, milý jubilant, ocenia roky,
ktorých Ti �elám nadostaè. Popritom Tvoja zanietenos� pre
h¾adanie súvislostí a nad�enia pre v�etko, èo si s láskou ro-
bil, nadchýòali mòa a v�etkých, ktorí s Tebou mali mo�nos�
pracova�. Rados� z úspechov Ti bude iste jednou z opôr v ïal-
�om - s mojím úprimným �elaním - veriac dobrom a spokoj-
nom �ivote.

Vá�ený a milý jubilant, vá�ený spolupracovník a vzácny
priate¾, prijmi moje poïakovanie za dlhoroènú úspe�nú spo-
luprácu na poli rozvoja klinickej parazitológie a mykológie
na Slovensku i v rámci bývalého Èesko-Slovenska. Som rád,
�e som �a spoznal a získal za spolupracovníka. Vïaèím Ti za
mnohé, èo som sa od Teba nauèil a získal. Ve¾mi si vá�im
Tvoje pozitívne ¾udské vlastnosti a nesmiernu pracovitos�. Do
budúcnosti Ti prajem dobré zdravie a splnenie v�etkých plá-
nov a predsavzatí. Verím, �e bude� ma� mo�nos� venova� v�et-
ky svoje sily do plnenia úloh Parazitologického ústavu LFUK,
v ktorom zastáva� funkciu zástupcu riadite¾a a v�etkými si-
lami sa sna�í� o nepretr�ité skvalitòovanie urèených úloh a vý-
chovu mlad�ích pracovníkov. Nech sa Ti darí!

Ad multos annos!

Michal Valent a spolupracovníci

K �ivotnému jubileu MUDr. Ladislava Ko�eckého

Dòa 11. marca 1997 sa
v plnom fyzickom zdraví
a psychickej pohode do�il
významného �ivotného jubi-
lea - 65. narodenín - MUDr.
Ladislav Ko�ecký, ktorý sa
poèas viac ako 30-roènej ak-
tívnej odbornej a spoloèen-
skej èinnosti stal neodmysli-
te¾nou súèas�ou I. gynekolo-
gicko-pôrodníckej kliniky
LFUK a FN v Bratislave.

MUDr. L. Ko�ecký sa na-
rodil 11.3.1932 v Leviciach.
Svoje detské a �tudentské ro-

ky strávil v �iline, kde �tudoval na klasickom gymnáziu, ktoré
ukonèil maturitou  roku 1950. E�te v tom istom roku odchádza
�tudova� do Prahy na Lekársku fakultu Karlovej univerzity, kde
bol roku 1956 promovaný na doktora medicíny. Z Prahy odchá-

dza pracova� na opaèný koniec vtedaj�ej republiky - na Východ-
né Slovensko. Spoèiatku pôsobil v Snine, potom v Humennom,
neskôr na gynekologicko-pôrodníckej klinike v Ko�iciach. Tu,
na Východnom Slovensku získaval svoje prvé teoretické a prak-
tické skúsenosti v na�om odbore a roku 1959 úspe�ne absolvo-
val prvú kvalifikaènú atestáciu z gynekológie a pôrodníctva. 1.
augusta 1963 sa pres�ahoval do Bratislavy. Tu sa usídlil defini-
tívne. Nastúpil na I. gynekologicko-pôrodnícku kliniku LFUK
a FN na Zochovej ulici, ktorej zostal verný viac ako 33 rokov.
Roku 1964 absolvoval pod prísnym odborným vedením vtedaj-
�ieho prednostu profesora Svetozára �tefánika druhú kvalifikaènú
atestáciu z odboru. U� ako erudovaný gynekológ s mno�stvom
odborným skúseností pracoval postupne pod vedením viacerých
prednostov, významných osobností slovenskej gynekológie a pô-
rodníctva. Najdlh�ie spolupracoval s prof. Pon�uchom, o nieèo
krat�ie s doc. Bla�kovou a prof. Saskom. Pre solídne odborné
znalosti a bohaté praktické skúsenosti sa doménou MUDr. Ko-
�eckého stalo poskytovanie �pecializovaných konziliárnych a od-
borných medziklinických slu�ieb. Mimoriadnu zruènos�, odborné
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Pre tieto vlastnosti je MUDr. Ko�ecký ve¾mi ob¾úbeným a prí-
jemným spoloèníkom. V �iadnom prípade sa nemô�e s�a�ova�
na nedostatok priate¾ov. Vïaka svojej sèítanosti, ve¾mi �irokým
a rôznorodým osobným záujmom a koníèkom, ktorým sa stále
venuje, získal �iroký spoloèenský, kultúrny a vedecký rozh¾ad.

K najväè�ím zá¾ubám, ktoré vyu�íva na relaxáciu a naèer-
panie du�evných síl, patrí umenie. Jeho vycibrený vkus dáva
prednos� klasickej hudbe a výtvarnému umeniu. Nepohrdne
v�ak ani dobrou literatúrou. O jeho neobyèajne hlbokom vz�a-
hu k hudbe svedèí aj to, �e v mlad�ích rokoch hrával na rôzne
hudobné nástroje - na basu, gitaru i flautu. Priami úèastníci
jeho verejných vystúpení tvrdia, �e hrával ve¾mi dobre.

Neobvyklou zá¾ubou MUDr. Ko�eckého je �túdium orienta-
listiky, hlavne japonológie. Mnohí dodnes obdivujeme rôzne ja-
ponské �háky-báky�, ktorými doká�e Lacko písa�. �ia¾, nikto
z nás mu nedoká�e pri písaní týchto textov pomôc�, ani opravi�
gramatické chyby... �túdium japonèiny berie tak vá�ne, �e na-
v�tevuje semináre japonèiny na Filozofickej fakulte UK. Okrem
japonèiny aktívne ovláda aj nemèinu a �panielèinu.

Milý Lacko, dovo¾ mi, aby som Ti pri príle�itosti vzácne-
ho jubilea v mene celého kolektívu I. gynekologicko-pôrod-
níckej kliniky LFUK a FN, ako aj vo svojom mene, za�elal
do ïal�ích rokov �ivota pevné zdravie, jasnú myse¾, e�te ve¾a
osobných a pracovných úspechov. Tvoj humor, osobný �arm,
�ivotný optimizmus a vysoká odbornos� nech naïalej ostá-
vajú neodmyslite¾nou súèas�ou kolektívu na�ej kliniky.

Ad multos annos!
Tibor Bertold a kolektív

znalosti a praktické skúsenosti, ktoré získal poèas dlhoroènej
praxe, mô�u obdivova� mlad�í kolegovia aj dnes - najmä v po-
hotovostných slu�bách, pri vedení patologických pôrodov alebo
pri rie�ení zlo�itých pôrodníckych alebo gynekologických prí-
padov.

Popri svojej lekárskej práci na I. gynekologicko-pôrodníc-
kej klinike sa MUDr. L. Ko�ecký aktívne zapájal aj do vedec-
kovýskumnej práce. S prof. Bárdo�om publikovali viaceré práce
o mo�nostiach vèasnej diagnostiky gravidity, lekárskom ve-
dení pôrodu, o mo�nostiach pou�itia spazmolytík pri pôrode
a iné. K jeho ob¾úbenej problematike, ktorej sa venoval viac
rokov najmä pod vedením prof. Pon�ucha, bolo pou�itie oxy-
tocínu pri vedení pôrodu panvovým koncom. V posledných
rokoch sa intenzívnej�ie zaoberal �túdiom patogenézy, diagnos-
tiky a mo�ností terapie vaginálnej mykózy.

Neodmyslite¾nou súèas�ou ka�dodennej práce MUDr.
Ko�eckého bola aj výchovno-vzdelávacia èinnos�. Dnes u�
len �a�ko mo�no spoèíta� v�etkých �tudentov medicíny, kto-
rým poèas stá�í na klinike �nalieval� svojským - ve¾mi úèin-
ným a ob¾úbeným spôsobom - vedomosti z gynekológie a pô-
rodníctva. Rovnako aj pri postgraduálnom vzdelávaní viedol
mno�stvo lekárov - dnes u� skúsených a erudovaných gyne-
kológov a pôrodníkov - na ceste za poznaním.

Ak by sme chceli podrobnej�ie hovori� o charakteristických
povahových vlastnostiach, osobných záujmoch a koníèkoch
MUDr. Ko�eckého, museli by sme zapísa� ove¾a viac stránok,
ako nám dovo¾uje rozsah tejto laudácie. V�etci poznáme �ná�ho
Lacka� ako vitálneho, ve¾mi priate¾ského a neobyèajne vtipné-
ho a bystrého èloveka. Kombinácia inteligentného humoru
a svojského �armu sú neoddelite¾nou súèas�ou jeho osobnosti.

K nedo�itým devä�desiatinám profesora RNDr. Ottu Jírovca, DrSc.

ústave. Habilitaènú prácu o mikrosporídiách obhájil roku 1938
a stal sa docentom. Roku 1948 bol menovaný za profesora,
roku 1952 èlena-kore�pondenta a roku 1955 akademika
ÈSAV. Roku 1953 dostal spoloène s doc. Vanìkom �tátnu
cenu za odhalenie pôvodcu intersticiálnej pneumónie - Pneu-
mocystis carinii - u dojèiat.

V predvojnových rokoch sa venoval najmä hydrobioló-
gii, ale èoskoro sa preorientoval na parazitológiu a absolvo-
val viaceré �tudijné pobyty na zahranièných pracoviskách -
na Ústave tropickej medicíny v Hamburgu, v Pasteurovom
ústave v Parí�i, nav�tívil parazitologické a zoologické pra-
coviská v Londýne, Berlíne, Kieli, Frankfurte a Viedni. Po-
èas druhej svetovej vojny pracoval v �tátnom zdravotnom
ústave v Prahe, kde sa venoval diagnostike leptospiróz. Ve¾a
èasu venoval príprave dvoch uèebníc parazitológie - �Parasi-
tologie pro lékaøe� (vy�la v dvoch èeských a jednom nemec-

V tomto roku si pripomí-
name 90 rokov od narodenia
a 25 rokov od smrti prof.
RNDr. Ottu Jírovca, DrSc.,
zakladate¾a èeskoslovenskej
parazitológie a medzinárodne
uznávaného vedca.

Profesor Jírovec sa naro-
dil 31. januára 1907 v Prahe,
�tudoval na Prírodovedeckej
fakulte UK a roku 1929 do-
siahol doktorát prírodných
vied. Dva roky bol nehono-
rovaným asistentom na I. zoo-

logickom ústave PrF UK, potom rok uèil na gymnáziu v Bøec-
lavi. Roku 1933 sa vrátil na uvo¾nené miesto na zoologickom
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kom vydaní) a �Parasitologie pro zvìrolékaøe�. Prvé vyda-
nia týchto kníh vy�li u� krátko po vojne. Ïalej vydal dodnes
vyh¾adávanú publikáciu �Zoologická technika�, ktorá vy�la
v troch vydaniach a �Protozoológiu�. V spolupráci s Fialom
a Bouèkom vydal prekrásnu knihu ��ivot pod drobnohle-
dem�, ktorá vy�la aj v angliètine, nemèine, talianèine a �pa-
nielèine. Jeho publikaèná èinnos� je ve¾mi bohatá, uverejnil
spolu 278 vedeckých a 250 populárnych prác a èlánkov a 11
kníh.

Významnou èrtou profesora Jírovca bola spolupráca s kli-
nickou praxou pri rie�ení viacerých významných parazitár-
nych chorôb. Jeho cit pre komplexné rie�enie problémov sa
prejavil pri �túdiu trichomoniázy, ktorú s prof. Petrom, prof.
�ebkom a prof. Málkom rozpracoval na svetovej úrovni. Aj
jeho zásluhou mikróbny po�vový obraz (MPO) sa e�te aj dnes
vyu�íva v praktickej gynekológii. Obdivuhodná bola jeho
spolupráca s gynekológmi, pediatrami, ale aj oftalmológmi
pri rie�ení toxoplazmózy, ako aktuálnej parazitárnej nákazy.
Máme v stálej pamäti jeho aktivitu pri sledovaní premore-
nosti na túto nákazu. V�dy mal v svojej objemnej aktovke
antigén pre ko�ný toxoplazmínový test (pripravený v jeho
laboratóriu), ktorý sa vtedy ve¾mi èasto pou�íval ako diagnos-
tická reakcia. Pri svojich predná�kových pobytoch doma ale-
bo v zahranièí testoval rôzne rizikové skupiny osôb. Má urèi-
te najpoèetnej�í súbor osôb rôznych vekových a rizikových
skupín vy�etrených touto neskorou alergickou reakciou na
toxoplazmózu.

Ako jeho jeden z prvých slovenských �iakov som mal
mo�nosti pre�i� s pánom profesorom mnohé chvíle nielen
doma, ale aj v zahranièí. Nezabudnute¾né zá�itky z ná�ho
spoloèného pobytu v Brazílii, Senegale, USA a Iráne, èi na

európskych kongresoch, kde ma predstavil mnohým vý-
znamným osobnostiam ako svojho �iaka, vïaka ktorým som
mal otvorenú cestu na rôzne zahranièné pracoviská.

Vedecké úspechy profesora Jírovca hodnotili aj zahraniè-
né univerzity a vedecké spoloènosti. Humboldtova univerzi-
ta v Berlíne mu udelila roku 1960 doktorát medicíny h.c. a Prí-
rodovedecká fakulta Univerzity Clermont-Ferrant doktorát
biologických vied h.c. (1963). Bol èestným èlenom viace-
rých zahranièných parazitologických spoloèností.

Medzi zá¾uby profesora Jírovca okrem bádania patrilo
fotografovanie a tisícky farebných diapozitívov z poèetných
zahranièných pobytov sú dôkazom ochoty podeli� sa s mno-
hými zá�itkami. Pri náv�teve domu Jírovcov som sa v�dy te-
�il na obrázky, ktoré rád premietal. K tejto svojej vá�ni pri-
viedol aj mòa. Daroval mi farebný film a podnecoval ma pre
túto dokumentaènú, ale aj výtvarne nároènú aktivitu. Po smr-
ti pána profesora mi pani Jírovcová venovala sadu diapozití-
vov svetových predstavite¾ov parazitológie, èi iných vý-
znamných osobností medicíny.

Ve¾ké skúsenosti, �iroká orientovanos� a lexikálne vedo-
mosti profesora Jírovca boli nevyèerpate¾ným zdrojom pre
v�estranné rady. Dvere do skromnej pracovne profesora Jí-
rovca a pokladnica jeho cenných vedomostí boli otvorené pre
ka�dého. Nepoznal èas ani námahu a rozdával sa plným prie-
hr�tím. Jeho skromnos� a neuverite¾ná pracovitos� ho zdobili
ako vzácnu vedeckú osobnos�, ktorú charakterizovali aj jeho
vysoké etické zásady. Som rád, �e mô�em aj na stránkach
tohto èasopisu pripomenú� profesora Jírovca ako výnimoè-
ného èloveka, vedca a uèite¾a, do ktorého �koly sa v�dy hlá-
sim a ïakujem mu za v�etko, èo pre slovenskú parazitológiu
a medicínu urobil.

Gustáv Èatár

K problematike �enskej genitálnej tuberkulózy

Svätozár �tefánik

monálnymi i funkènými. Spomína sa aj endometrióza a ra-
kovina ako mo�né následky tuberkulózy. 4. Najnov�ie sa zdô-
razòuje epidemiologický význam ochorenia. 5. Diagnostické
a terapeutické �a�kosti nás nútia k úvahám a h¾adaniu nových
ciest. 6. Do úvahy treba bra� aj následky hospodárskeho cha-
rakteru - dlhodobú práceneschopnos�, dlhotrvajúcu a náklad-
nú lieèbu, eventuálne invaliditu.

Sumárne mo�no poveda�, �e tuberkulóza �enských ge-
nitálií sa musí pre svoju povahu, spôsob diagnostiky a lieè-
by lieèi� a kontrolova� z h¾adiska viacerých medicínskych
disciplín. Koneène aj okolnos�, �e tuberkulóza �enských ge-
nitálií sa diagnostikuje iba v jednej tretine prípadov, nás pri-

Úvodná predná�ka prof. MUDr. S. �tefánika do panelovej
diskusie �Tuberkulóza �enských genitálií�, ktorú organizo-
vala I. �enská klinika v Bratislave roku 1954
Spracoval prim. MUDr. Peter Slezák

Tuberkulóze �enských genitálií venujú gynekológovia
v posledných desiatich rokoch zvý�enú pozornos�. Má to viac
príèin: 1. Ukázalo sa, �e tuberkulóza �enských genitálií nie je
a� taká zriedkavá, ako sa myslelo, ba mo�no poveda�, �e je to
choroba relatívne èastá. 2. Choroba súvisí s neplodnos�ou,
najmä primárnou. 3. Tuberkulóza �enských genitálií súvisí aj
s mnohými gynekologickými chorobami, s poruchami hor-
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vádza k tomu, aby sme tejto otázke venovali neustálu po-
zornos�.

Spomeniem nieko¾ko bodov z patogenézy: �enskú geni-
tálnu tbc pokladáme za sekundárnu infekciu - v 80-90 % bý-
va z p¾úcneho lo�iska, mô�e sa �íri� aj cez GIT, u pacientok
s tbc kostí a kåbov sa na�la v 30 %.

Pri chorobe sú postihnuté tuby. Dôle�itý je najnov�ie zis-
tený fakt, �e tuba ostáva dlho otvorená, �e je tu pre endomet-
rium stále nebezpeèie descendentnej infekcie, ktoré je naj-
väè�ie v období men�truaènej deskvamácie. Skutoène, endo-
metrium je spoluzasiahnuté v 80-90 %. Mykobaktérie nema-
jú tubotropnú vlastnos�, ich zachytenie v tube súvisí
s usporiadaním terminálneho kapilárneho rieèiska v tubár-
nej ampule. Propagácia na genitálie nastáva súèasne, alebo

skoro po vzniku lézie v p¾úcach, nemanifestuje sa a roky os-
táva latentná. Prvé symptómy mo�no oèakáva� najèastej�ie
do 3-5 rokov, ale sú prípady 10-20-roènej i dlh�ej latencie.

V detstve je tuberkulóza �enských genitálií zriedkavá. Na
druhej strane pri primárnej alebo postprimárnej bacilémii
v adolescencii alebo vèasnej adolescencii, je zvlá�tna vulne-
rabilita �enského genitálneho traktu pre inváziu tbc bacilov.
To je podmienené poru�ením pokoja v malej panve pubertou
zaèínajúcou hormonálnou aktivitou vajeèníkov, pochodmi
men�truaèného cyklu, zaèatím pohlavného �ivota, pochodmi
gestaènými, potratmi, pôrodmi. Konèím kon�tatovaním, �e
pod¾a odhadu asi 2 % �ien prekoná tuberkulózu genitálií.

Do redakcie do�lo 20.4.1997.

60 rokov Churovej knihy �Slovensko bez dorastu?�

Dielo prof. Churu �Slovensko bez dorastu?� spomíname
preto, lebo ide o prvú písomnú zmienku o sociálnej pediatrii
u nás. Prvý diel vy�iel roku 1936, druhý diel, ktorý sa skladá
z dvoch èastí, bol vydaný postupne roku 1938 a� 1939. Celé
dielo má 1268 strán a s literatúrou (1150 citácií) a vecným
zoznamom konèí na 1370 strane.

Riadny profesor Alojz J. Chura - vtedy 37-roèný - napísal
túto knihu po obsahovej stránke ako sociálno-pediatrickú �tú-
diu. Kniha vy�la medzi publikáciami a nákladom Ro¾níckej
osvety, ktorú redigoval dr. Jozef Lettrich, predsedom bol dr.
Milan Hod�a a predsedom sociologického II. odboru bol dr.
Anton �tefánek. V�etky tri osobnosti sú dostatoène známe
slovenskej histórii.

V èase písania knihy (1936) bola na Slovensku vysoká
dojèenská úmrtnos� (142,7 promile) a pritom u� dosiahla svoje
minimum od zaèiatku 20. storoèia. Aj úmrtnos� detí pred�kol-
ského veku bola vysoká. Chura vypoèítal, �e okolo 2500 detí
by roène pre�ilo, ak by bola úmrtnos� rovnaká ako v Èechách
a pýta sa, kto je za to zodpovedný a preèo me�ká náprava.

Prvý diel knihy pozostáva z 20 kapitol a zaèína sa mot-
tom z básne od J.V. Sládka: Selské písnì a èeské znìlky: A by�
i �íky unavené v boji le�ely jak trupy v omráèení, strá� osa-
mìlá tady je�tì stojí, sly� teï, jak volá z plné volné hrudi -
kdy� jeden vìøí, je�tì konec není a viz, jak �eré zástupy se
budí. Chura iste myslel v tom èase, �e on sa nedá a povzbudí
národ k zvý�enej pozornosti o vlastnú populáciu.

Kapitoly sledujú my�lienku �Slovensko bez dorastu� a to
konkrétne pôrodnos�, prirodzený prírastok obyvate¾stva, mor-
tinatalita, sobá�nos�, vývoj fertility vydatých �ien, priemerný
vek prvorodièiek, man�elská plodnos�, porovnávanie man�el-
skej plodnosti, hmotné prostredie hlavného populaèného zdro-
ja, vývoj obyvate¾stva od roku 1919, zlo�enie obyvate¾stva

pod¾a národnosti, pohlavia, veku, rodinného stavu, vývoj detí
�kolského veku, denatalita (myslí sa na poèetnos� brancov
a ich somatickú kvalitu), vývoj úmrtnosti na vidieku, v mes-
te, pod¾a nábo�enstva, úmrtnos� pod¾a veku, úmrtnos� dojèiat
a novorodencov do 14 dní veku, príèiny úmrtnosti, úmrtnos�
na tuberkulózu a hnaèky.

Chura pozbieral �tatistiky a tabu¾ky zo �tátneho �tatistic-
kého úradu a hovorí, �e uvádzanie údajov v tabu¾kách bez
slovného vysvetlenia nemá ve¾ký význam. Vystihol presne
podstatu problému, ktorý je aktuálny èasto aj dnes pri pred-
kladaní �tatistických údajov. Z opisu tabuliek zostavil status,
chorobopis a diagnózu na�ej pospolitosti. Nechcel iba kriti-
zova�, ale chcel vyzva� v�etkých zúèastnených na záchranu
slovenskej rodiny a slovenského die�a�a. Vo svojej prvej kni-
he Chura analyzuje populaènú bilanciu, ktorá sa hrozivo zní-
�ila (dostatoèný prírastok videl len u ro¾níckych detí). V�et-
ky ukazovatele od roku 1910 pravidelne klesali vo v�etkých
èastiach vtedaj�ieho Èeskoslovenska.

Vývoj a zlo�enie obyvate¾stva, brannos� a jej pravdepo-
dobný stav odhaduje a� do roku 1958 a dne�ná situácia mu
dáva plne za pravdu. V závere prvého dielu cituje motto z J.M.
Gilletta: �... unca prevencie je lep�ia ako funt lieèenia...�
a konèí slovami �slová odzneli, nech nasledujú skutky�.

Roku 1935 bolo 21 tisíc sobá�ov a iba 886 rozvodov a roz-
lúk! Narodilo sa 82 068 detí, ale aj tak to bol pokles oproti
roku 1901, keï sa narodilo 109 313 detí. Pri 23,54 promilo-
vej pôrodnosti bol prírastok obyvate¾ov 32 394. Preva�ná èas�
detí sa narodila na vidieku (2/3), ale na vidieku bola aj dvoj-
násobná úmrtnos� oproti mestu (35 512 oproti 18 681). Vte-
dy bol poèet obyvate¾ov v Èechách 7,1 milióna, na Morave
a Sliezku 3,6 milióna, na Slovensku 3,3 milióna, na Podkar-
patskej Rusi 0,7 milióna (vek do�itia sa odhadoval u mu�ov
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na 48,9 a u �ien na 53,7 roka). Na Slovensku bolo 30 626
Cigánov, v Èechách iba 30, Maïarov bolo na Slovensku 571
988 a v Èechách 7623, Nemcov bolo na Slovensku 147 501
a v Èechách 2,2 milióna. Na Slovensku bolo 65 385 �idov,
v Èechách 12 735. Mortinatalita bola v tom èase 2,19 % a stá-
le mierne stúpala (v mestách 3,12 %, na vidieku 2,09 %). Na
1000 �ien fertilného veku pripadlo r. 1934 141 novoroden-
cov. Maximálna èas� detí sa narodila �enám vo veku od 19 do
22 rokov.

Chura si neodpustil kritiku novín, �e nesprávne posudzu-
jú pôrodnos� ako najvy��iu v najslab�ích a asociálnych rodi-
nách. Argumentuje �túdiou Weyra, �e po analýze 300 rodín
(èeských i slovenských), z ktorých pochádzali významní ¾u-
dia, �e detnos� v nich bola 5,8. Zaujímavá je na vtedaj�iu dobu
mo�nos� posudzovania 15 sociálnych tried, hoci jemu sa to
zdá nedostatoèné.

Pokles záujmu o deti vidí v progrese industrializácie
a zvy�ujúcom sa záujme �ien o vy��ie vzdelanie a zamest-
nanie, preto�e zárobok mu�a nestaèil na u�ivenie rodiny. V so-
cialistickom (sovietskom) vzore vidí chybu, �e v�etko sa dá-
va zdarma, �e klesá úcta k rodine, �e sa uvo¾òujú aj právne
normy. Pokles pôrodnosti teda pripisuje vtiahnutiu �ien do
zamestnania a výroby, prehláseniam, �e práca je tovar, �e
matka u� �nesmie� by� otrokyòou materstva, �e sa netrestá
potrat (spoloènos� sa k tomu stavia indolentne a� proti vy��ej
detnosti, propaguje antikoncepciu). Zaujímavý je prípad pro-
pagácie Primeros a Olla gúm v drogériách, ktorý autor uvá-
dza na strane 156 (konkrétne na rohu Dunajskej ulice je 14
plagátov rôznej ve¾kosti, ktoré vidí aj mláde�!). Hovorí, �e
�keï pohlavnej �iadosti mo�no vyhovie� aj mimo man�elstva�,
èo umo�òuje pou�itie spomenutej �gumy�, potom musí kle-
sa� morálka a hodnota rodiny.

Odháòanie plodu a antikoncepcia sú dostatoène ve¾kou
témou s úvahami o nevhodnosti ich propagácie a navádza-
nia na po�kodzovanie zdravia �eny, jej maternice a endokrin-
ného systému. Potraty sa robia na rôznej úrovni - neodborne,
ale aj odborne. Lekári sú skôr proti, ale techniku majú dobrú.
Ve¾a potratov ostáva anonymných, ale dostávajú sa aj do ne-
mocníc, najmä pri septických komplikáciách. Ide asi o ka�-
dý 20. potrat robený súkromne a pod¾a odhadu Fra�tackého
je ich len v Bratislave asi 800 za rok na jednej klinike. Preto-
�e sa potraty nehlásia, je ich celkový poèet na Slovensku asi
32 000 za rok a teda asi 39/100 pôrodov. Ale aj z iných krajín
sa hlási pomerne ve¾a potratov - Nemecko 61 potratov na 100
pôrodov, v ÈSR je to spolu asi 195 000 potratov roène. Ide
èasto o neman�elské plody, teda preva�ujú sociálne dôvody.
Chura to odsudzuje a vyèíta spoloènosti, �e to dovo¾uje a �e
takto nièí mravy, keï dovo¾uje, aby sa vra�dou rie�ili sociálne
problémy. Alebo je potrat liekom na biedu? Lekári sa stali
obsluhovate¾mi nieèích �malheurov�? Chura neodmieta ob-
medzovanie otehotnení, ale iba tak, aby nebolo treba robi�
potraty a pou�íva� antikoncepciu. Autor sa zamý�¾a nad Rus-
mi, ktorí v socialistickej spoloènosti povolili potraty a nazý-

va ich morom pre spoloènos� (robí sa roène asi 1 200 000
potratov). Chura cituje ruských autorov, ktorí nevidia nega-
tívne následky pre �enu (Kallinkoff), ale aj viacerých, ktorí
sú proti (Ostrèil, Lee, Klein, Sserdjukov). Chura nesúhlasí
ani s propagáciou onanie - aby sa neplodili deti a nazýva tento
jav neoonanizmom ako kontracepèným prostriedkom. O an-
tikoncepcii hovorí, �e mu referovali z dvoch firiem, ktoré
predali 35 000 liekov a 1 900 000 kondómov (v skutoènosti
urèite viac). Chura pí�e, �e oddeli� sex od plodenia je nepri-
rodzené a pritom zva�uje o modernizme miest, ktoré stratili
idylickos� prirodzeného, èo provokuje k novým metódam
a k zneu�ívaniu sexu.

Autor prepoèítava, �e v roku 1924 sa na 4,69 �ien narodi-
lo 1 die�a za rok a v roku 1934 dokonca na 7,09 �ien 1 die�a.
Jednodetnos� je v 23 % rodín. Slovenské �eny majú jedno
die�a v 13,8 %, ale nemecké v 15,8 %, èeské �eny na Sloven-
sku v 19,6 %, �idovky 14,3 % a cigánky v 9,6 %. Bezdetné
rodiny tvoria na Slovensku 11,7 % a neplodnos� sa odhaduje
asi na 9 %. Chura poukazuje na moderný �ivot, ktorý navá-
dza na ideál �eny bez detí a pí�e, �e nové mo�nosti �dávajú
�enám mo�nosti hre�i� bez toho, aby poèali�.

Prvú èas� II. dielu napísal prof. Chura, druhú èas� prof.
Kizling, ktorý pí�e o starostlivosti o die�a a mláde� v práv-
nych úpravách. Chura pí�e o detnosti pod¾a sociálnych tried,
bytových pomerov, o hygiene a vý�ive, o biologických zna-
koch, prospechu v �kole, o problematike jedináèikov, o plod-
nosti v rodinách �iakov pomocných �kôl.

Na koniec knihy zaradil kapitolu o genetike, ktorá je na
ten èas ve¾mi moderná. Dotýka sa teórie antikoncepcie Ogi-
no-Klausa, uvádza Darwinovu teóriu a pomerne podrobne
k nej diskutuje. V kapitole o eugenike (28 strán) cituje Gal-
tona (Darwinov bratranec), �e eugenika je akousi hygienou
spoloènosti obrovských rozmerov. Nezabúda v�ak poveda�,
�e cie¾ neposväcuje prostriedky, aj keï eugenika má odhali�
príèiny chýb a zlep�i� mo�nosti prosperity zdravých jedincov
a zabráni� mno�eniu dysgenetických potomkov. U� vtedy sa
tieto otázky zásadne rie�ili v Nemecku, kde navrhovali steri-
lizáciu po�kodených osôb (najmä mentálne po�kodených).

Chura sa zamý�¾a aj nad tým, èi má �tát právo po�kodzo-
va� práva bezúhonných osôb a uzatvára, �e �tát takéto práva
nemá a preto nesmie siaha� na telesnú a du�evnú integritu
obèanov. Z tejto kapitoly vidie�, �e sa vtedaj�ia generácia od-
borníkov zamý�¾ala nad eugenikou. Knihu konèí autor citá-
tom Babora: �... mravne bezúhonný �ivot man�elov prospeje
zu�¾achteniu rasy viac, ako ukvapená sterilizácia!�. Chura
k tomu e�te dodáva: �... nie prírodu, ale falo�nú vedu a fa-
lo�nú kvázikultúru treba korigova��, a preto prosí �aby nás
Pán Boh pri zdravom rozume zachova� ráèil�.

Pri �es�desiatom výroèí tejto významnej knihy treba vy-
zdvihnú� jej aktuálnos� práve pre sociálno-pediatrické zame-
ranie a teda ve¾mi moderné chápanie situácie v populácii aj
napriek tomu, �e Slovensko má dnes svoj dorast, ale jeho
kvalita sa trvale zni�uje. No napriek tomu na�a detská popu-
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lácia e�te aj dnes tvorí viac ako 24 % obyvate¾ov a prevy�uje
starú èas� populácie a mo�no stále hovori� o progresívnej
populácii. Treba sa v�ak aj dnes pozastavi� nad tým, �e sa
viac detí rodí práve v sociálne slab�ích vrstvách a je len malý
záujem na zvy�ovaní populácie v sociálne zabezpeèených
rodinách. A v tom má Chura stále pravdu a treba sa nad tým

zamyslie� nielen v rezorte zdravotníctva, ale aj v celej na�ej
populácii a najmä na vedúcich postoch v�etkých politických
strán a hnutí a riadiacich orgánov, a� na úrovni vlády.

Jozef Èernay
Do redakcie do�lo 25.3.1997.

24. apríla 1997 poriadala Sekcia pre cervikálnu patológiu
a kolposkopiu celo�tátnu konferenciu v priestoroch ve¾kej
posluchárne NOÚ v Bratislave na ve¾mi aktuálnu tému �Kol-
poskopia�. V uvítacom prejave predseda sekcie doc. �tefa-
noviè vyzdvihol význam kolposkopie v dennej praxi gyne-
kológov, jej dôle�itos� pri vyh¾adávaní patologických stavov
na cervixe a nezastupite¾nos� pri priebe�nom sledovaní efek-
tu lieèby. Privítal rakúskeho hos�a prof. Helmutha Pickela
(Gynekologicko-pôrodnícka klinika univerzity v Grazi) a ve-
deckého sekretára SGPS prof. Michala Valenta, DrSc.

Prof. Pickel predniesol vysoko erudovanú predná�ku na
tému �Vývoj cervikálneho karcinómu v kolposkopickom
obraze�. V predná�ke, ktorá bola dokumentovaná 52 brilant-
nými diapozitívmi jednotlivých kolposkopických obrazov -
od normálneho nálezu cez celú �kálu patologických obrazov,
a� po karcinóm v zaèiatoèných �tádiách a pokroèilý infiltra-
tívny proces. Autor jasne dokumentoval cenný prínos kolpos-
kopie pri vèasnej detekcii predrakovinových stavov, ako aj
prínos kolposkopie pri odha¾ovaní zaèiatoèných �tádií tohto
nebezpeèného ochorenia. Kolposkopické nálezy koreloval
s histologickými nálezmi, èo bolo ve¾mi názorné a pouèné.

Predná�ku �Základná kolposkopia - nevyhnutná súèas�
gynekologického vy�etrenia� predniesli Slezák, Hubková, De-
meèko a Záhumenský. Poukázali na nevyhnutnos� dobrého
kolposkopického vy�etrenia pri ka�dom dôkladnom gyneko-
logickom vy�etrení. Autori sa zamý�¾ali aj nad kvalitou vy-

�etrenia a poukázali na potrebu sústavného �kolenia lekárov
gynekológov v kolposkopii, nielen na oddelení primárom, ale
navrhujú na vytipovaných akreditovaných pracoviskách vy-
tvori� �koliace miesta, kde by bolo mo�né získa� vy��iu eru-
díciu. Ve¾mi názorná a pouèná bola predná�ka Voldánovej
a Vanèa �Kolposkopické nálezy po operáciách pre CIS krè-
ku maternice�. Úèas� HPV infekcie v kancerogenéze èapíka
maternice je dokázaná. Koreláciou kolposkopických nálezov
a HPV DNA detekcie sa zaoberali pracovníci NOÚ Potan-
èok, Ni�nanský a �tefanoviè. Erudovaný kolposkopista vie
a� s 80 % pravdepodobnos�ou vyjadri� suspícium na HPV
infekciu krèku maternice. Detekcia HPV DNA infekcie me-
tódou PSA mô�e potom bli��ie detegova� kmene �low risk�
a �hight risk�, èo má význam v ïal�om managemente lieèby
cervikálnej lézie. �Kolposkopická klasifikácia nálezov na
portiu pri HPV infekcii� bol názov predná�ky autorov Feran-
èíková a Redecha, ktorí poukázali aj na nedostatky nového
kolposkopického názvoslovia a prikláòajú sa k star�iemu,
ktoré lep�ie a jasnej�ie vystihuje daný nález na èapíku.

Poznatky zo Svetového kongresu cervikálnej patológie
a kolposkopie v Sydney predniesli jeho úèastníci �tefanoviè
a Masák. Videozáznam L. Masáka priblí�il atmosféru Sveto-
vého kongresu v Sydney.

Ján �tefanoviè
NOÚ Bratislava

SPRÁVA

2. celo�tátna konferencia Sekcie pre cervikálnu patológiu a kolposkopiu
pri SGPS na tému �Kolposkopia�
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Koncom roka 1996 sa dostala do rúk odbornej verejnosti
ïal�ia cenná publikácia Embryologický atlas. Je to ïal�ie dielo
z tvorivej vedeckej liahne Ústavu histológie a embryológie
Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Osvedèení a skúsení vy-
soko�kolskí pedagógovia a poprední vedeckí pracovníci aj
týmto poèinom plnia odkaz dlhoroèného prednostu a profe-
sora tohto ústavu, vynikajúceho slovenského vedca akademi-
ka Ivana Staneka. Tento uznávaný pedagóg, vedec a lekár,
�írite¾ èistoty na�ej slovenèiny a estét, napísal v�eobecne zná-
mu a ve¾mi ob¾úbenú uèebnicu Embryológia èloveka. Túto
uèebnicu, ktorá bola vydaná v �tyroch prepracovaných vy-
daniach, u�ívalo nieko¾ko generácií na�ich medikov a vedec-
kých pracovníkov. Pokraèovatelia diela akademika I. Staneka
vydali novú uèebnicu Embryológia èloveka (Kapeller, Pospí-
�ilová, 1991), v ktorej uplatnili najnov�ie vedecké poznatky
z embryológie a príbuzných biomedicínskych disciplín. Zá-
sadným prínosom sú èasti, ktoré sa zaoberajú charakteristi-
kou jednotlivých vývinových chýb a odchýlok, ktoré sú spô-
sobené poruchou embryonálneho vývinu v rámci jednotlivých
orgánových systémov.

Embryologický atlas vychádza u nás po prvýkrát a je vhod-
ným doplnkom domácich i zahranièných uèebníc embryoló-
gie èloveka. Autori pri príprave tohto diela plne zoh¾adnili sku-
toènos�, �e z didaktického h¾adiska je nevyhnutná vysoká ná-
zornos� uèebných textov. Aj preto sa vydali ve¾mi nároènou
cestou - detailným zobrazovaním v texte opisovaných �truk-
túr. Atlas poskytuje chronologické a plynulé zobrazenie jed-
notlivých etáp vývinových dejov. Vyu�itie farebných a èierno-
bielych ilustrácií spolu s mikrofotografiami prispieva k ¾ah-
�iemu pochopeniu nároèných odborných textov. Dnes sa pri
niektorých lieèebných a diagnostických úkonoch stávajú ¾ud-
ské zárodky u� poèas intrauterinného vývoja najmlad�ími pa-
cientmi. Nako¾ko mô�eme oèakáva� ïal�í rozvoj klinickej a mo-
lekulovej genetiky v blízkej budúcnosti a ich prienik do prak-
tickej medicíny, vynárajú sa do popredia nezodpovedané a èasto
odsúvané otázky z oblasti lekárskej etiky a morálky.

PREDSTAVUJEME NOVÉ KNIHY

Karol Kapeller, Viera Pospí�ilová: Embryologický atlas (Atlas of embryology).
Vydavate¾stvo Osveta, 1996, 119 s.

Názorné a detailné znázornenie biologických proce-
sov morfogenézy embryí a fétov umo�òuje prehåbi� si do-
teraj�ie poznatky, ktoré mo�no pou�i� v klinickej i ve-
deckej oblasti. Iste po tejto publikácii siahnu klinickí ge-
netici, ako aj lekári z chirurgických odborov, ktorí musia
rie�i� urgentné, �ivot pacienta ohrozujúce stavy. Bez sús-
tavného dopåòania vedomostí o nové a najnov�ie poznat-
ky nie je ïal�í odborný rast myslite¾ný. Osobitne treba
odporuèi� kapitolu �Èasový preh¾ad histogenézy�, ktorá
má bezprostredný význam pre medicínsku prax a pracov-
níkov zaoberajúcich sa humánnou a experimentálnou te-
ratológiou. V tejto èasti je podrobne vysvetlená èasová
nadväznos� embryonálneho vývinu orgánov v jednotli-
vých tý�dòoch a mesiacoch.

Atlas je ako vhodná uèebná pomôcka urèená �tudentom
lekárskych fakúlt a príbuzných �tudijných odborov. Je vhod-
ným doplnkom doteraz vydaných uèebných textov z embry-
ológie èloveka. Názorné ilustrácie a celá obrazová dokumen-
tácia sú vhodne doplnené krátkymi textami. Atlas koncízne
dopåòa u� zatriedené poznatky morfologických disciplín a roz-
�iruje tak okruh poznania èitate¾a osobitne v oblasti dejov
súvisiacich s vývinom èloveka od jeho poèatia.

Výber kapitol atlasu je logický, bola dodr�aná následnos�
kapitol tak, aby kore�pondovali s textovou èas�ou nedávno
vydanej uèebnice Embryológia èloveka.

�elaním autorov atlasu je prispie� svojim dielom k prehå-
beniu vedomostí a poznatkov o bunke, tkanivách, orgánoch
a orgánových systémoch ¾udského zárodku a plodu. Som
presvedèený o tom, �e táto reprezentatívna publikácia vyda-
ná na vysokej profesionálnej úrovni nájde miesto v kni�nici
ka�dého lekára, èo úprimne odporúèam.

Autori získali za túto publikáciu Cenu Literárneho fondu
SR za rok 1996 a kniha bola ocenená aj ako Najkraj�ia kniha
roku 1996.

Igor Tomo


