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Neisseria meningitidis (meningo-
kok) patrí medzi gramnegatívne 
koky, prenáša sa vzdušnou kva-
pôčkovou cestou a je pôvodcom 
invazívnych meningokokových 
ochorení (meningitída, septikémia, 
sepsa). Nástup meningokokového 
ochorenia je zvyčajne veľmi prud-
ký. Závažné klinické príznaky sa ob-
javujú už do 24 hodín od začiatku 
ochorenia z plného zdravia. Včasná 
diagnostika a razantná liečba roz-
hodujú o živote a smrti pacienta, 
trvalým následkom sa však často 
nedá zabrániť. Práve preto je nutná 
prevencia, ktorú predstavuje očko-
vanie. 

Medzi najrizikovejšie skupiny 
populácie patria:
•	 dojčatá v prvom roku života 

(nezrelý imunitný systém),
•	 malé deti vo veku do 4 rokov 

(pobyt v kolektíve, ešte nedo-
statočná zrelosť imunitného 
systému),

•	 adolescenti a mladí dospelí vo 
veku 15-24 rokov (rizikové sprá-
vanie, vyčerpanosť organizmu, 

INZERCIA

NOVINKA
Očkovacia schéma 2+1 pre deti vo veku 2 – 5 mesiacov 5

67% prípadov IMO na Slovensku bolo spôsobených 
meningokokom séroskupiny B.3,4

Vakcína Bexsero je indikovaná na imunizáciu proti IMO spôsobeným MenB už od 2 mesiacov veku.5

Tak ako každá očkovacia látka, ani Bexsero nemusí chrániť všetky očkované osoby pred invazívnym ochorením spôsobeným Neisseria meningitidis skupiny B.
Referencie: 1. Rosenstein NE, Perkins BA, Stephens Ds, et al. Meningococcal disease. N Engl J Med. 2001;344(18):1378-1388 2. Pelton SI. Meningococcal disease awareness: clinical and epidemiological factors affecting prevention and management in adolescents. J Adolesc Health. 2010;46:S9-S15 3. Kružlíková, A. Via pract., 2019;16(5):214-220; 4. ÚVZSR. Výročná správa NRC pre meningokoky za rok 2019. 5. Súhrn charakteristických vlastností vakcíny Bexsero, apríl 2020. 
Poznámka – referencia č. 3 obsahuje dáta do roku 2019, referencia č. 4 aj dáta za rok 2019.

IMO – Invázne meningokokové ochorenie, MenB – meningokok skupiny B
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INVÁZNE OCHORENIA 
VYVOLANÉ MENINGOKOKMI 
SKUPINY B SÚ ZRIEDKAVÉ...,

KÝM NEPOSTIHNÚ 
VÁŠHO PACIENTA1,2

 SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
Bexsero injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke
Vakcína proti meningokokom skupiny B (rDNA, zložková, adsorbovaná)
Držiteľ registračného rozhodnutia: GSK Vaccines S.r.l., Via Fiorentina 1, 53100 Siena, Taliansko.
Zloženie: Liečivo: 1 dávka (0,5 ml) obsahuje: rekombinantný fúzny proteín NHBA Neisseria meningitidis skupiny B 50 mikrogramov, rekombinantný proteín NadA Neisseria meningitidis skupiny B 50 mikrogramov, rekombinantný fúzny proteín fHbp Neisseria meningitidis skupiny B 50 mikrogramov, vezikuly vonkajšej membrány (OMV) z Neisseria meningitidis skupiny B, kmeňa NZ98/254, merané ako celkové množstvo proteínov obsahujúcich PorA P1.4. 25 mikrogramov. Farmakoterapeutická skupina:
meningokokové vakcíny, ATC kód: J07AH09. Terapeutické indikácie: Aktívna imunizácia jedincov vo veku od 2 mesiacov a starších proti invazívnemu meningokokovému ochoreniu spôsobenému Neisseria meningitidis skupiny B. Pri použití vakcíny sa má vziať do úvahy vplyv invazívneho ochorenia na rôzne vekové skupiny, ako aj na variabilitu epidemiológie antigénov kmeňov skupiny B v rôznych geografi ckých oblastiach. Informácie o ochrane proti špecifi ckým kmeňom skupiny B sú uvedené v časti 5.1 SPC. Táto 
vakcína sa má používať v súlade s ofi ciálnymi odporúčaniami. Dávkovanie*: Dojčatá, 2 mesiace až 5 mesiacov: Prvá dávka sa má podať najskôr vo veku 2 mesiacov. Bezpečnosť a účinnosť vakcíny Bexsero u dojčiat mladších ako 8 týždňov neboli doteraz stanovené. Základné očkovanie: Tri dávky, každá po 0,5 ml. Intervaly medzi dávkami základného očkovania:  nie kratšie ako 1 mesiac. Dve dávky, každá po 0,5 ml. Intervaly medzi dávkami základného očkovania: nie kratšie ako 2 mesiace. Posiľňovacia dávka: 
Áno, jedna dávka vo veku medzi 12 a 15 mesiacmi s minimálne 6-mesačným odstupom medzi základnou sériou a posilňovacou dávkou. V prípade oneskorenia sa posilňovacia dávka nemá podať neskôr ako vo veku 24 mesiacov. Dojčatá, 6 mesiacov až 11 mesiacov: Základné očkovanie: dve dávky, každá po 0,5 ml. Intervaly medzi dávkami základného očkovania: nie kratšie ako 2 mesiace. Posilňovacia dávka: Áno, jedna dávka v druhom roku života s minimálne 2-mesačným odstupom medzi základnou sériou 
a posilňovacou dávkou. Deti, 12 mesiacov až 23 mesiacov: Základné očkovanie: dve dávky, každá po 0,5 ml. Intervaly medzi dávkami základného očkovania: nie kratšie ako 2 mesiace. Posilňovacia dávka: Áno, jedna dávka s 12- až 23-mesačným odstupom medzi základnou sériou a posilňovacou dávkou. Deti, 2 roky až 10 rokov, dospievajúci (od 11 rokov) a dospelí: Základné očkovanie: dve dávky, každá po 0,5 ml. Intervaly medzi dávkami základného očkovania: nie kratšie ako 1 mesiac. Posilňovacia dávka: 
Na základe ofi ciálnych odporúčaní sa má podanie posilňovacej dávky zvážiť u osôb s pretrvávajúcim rizikom expozície meningokokovému ochoreniu. Spôsob podávania: hlboká intramuskulárna injekcia, pokiaľ možno do anterolaterálnej časti stehna dojčiat alebo do oblasti deltového svalu ramena u starších osôb. Ak sa v rovnakom čase podáva viac ako jedna vakcína, musia sa použiť rôzne miesta aplikácie injekcie. Vakcína sa nesmie podávať intravenózne, subkutánne ani intradermálne a nesmie sa miešať 
v tej istej injekčnej striekačke s inými vakcínami. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Osobité upozornenia: Aplikácia sa musí odložiť u osôb trpiacich závažným akútnym horúčkovým ochorením. Prítomnosť ľahkej infekcie, ako je nádcha, by však nemala viesť k odloženiu očkovania. Neaplikujte intravaskulárne. Po podaní vakcíny musí byť vždy k dispozícii náležitá lekárska starostlivosť a dohľad pre prípad vzniku anafylaktického šoku. V súvislosti s podaním vakcíny 
sa môžu objaviť reakcie súvisiace s úzkosťou, vrátane vazovagálnych reakcií (synkopa), hyperventilácie alebo reakcií súvisiacich so stresom, ako psychogénna odpoveď na vpich injekčnou ihlou. Je dôležité zabezpečiť opatrenia, aby sa predišlo zraneniu v dôsledku mdloby. Nemá sa podávať osobám s trombocytopéniou alebo akoukoľvek poruchou zrážania krvi, ktorá je kontraindikáciou intramuskulárneho podania. Pri podávaní série základného očkovania veľmi nezrelým dojčatám (narodeným ≤ v 28. týždni 
gravidity), a najmä takým, ktoré majú v anamnéze nezrelosť dýchacej sústavy, je nutné brať ohľad na možné riziko apnoe a potrebu monitorovania respirácie počas 48 – 72 hodín. Interakcie: Bexsero sa môže podávať súbežne s ktorýmikoľvek nasledujúcimi antigénmi buď vo forme monovalentných, alebo kombinovaných vakcín: vakcína proti diftérii, tetanu, pertussis (acelulárna), Haemophilus infl uenzae typu b, poliomyelitíde (inaktivovaná), hepatitíde B, heptavalentná konjugovaná pneumokoková vakcína 
a vakcína proti osýpkam, mumpsu, rubeole, ovčím kiahňam a konjugovaná vakcína proti meningokokom skupiny C-CRM. Vzhľadom na zvýšené riziko horúčky, citlivosti v mieste aplikácie injekcie, zmeny stravovacích návykov a podráždenosti v prípadoch súbežného podania vakcíny Bexsero s vyššie uvedenými vakcínami, sa môže zvážiť samostatné podanie vakcín, ak je to možné. Profylaktické použitie paracetamolu znižuje výskyt a závažnosť horúčky bez vplyvu na imunogenitu vakcíny. Gravidita a laktácia:
Nie sú k dispozícii dostatočné klinické údaje o použití vakcíny počas gravidity. Potenciálne riziko pre gravidné ženy nie je známe. Napriek tomu očkovaniu netreba brániť, ak existuje jednoznačné riziko vystavenia meningokokovej infekcii. Informácie o bezpečnosti vakcíny pre ženy a ich deti počas dojčenia nie sú k dispozícii. Pred vykonaním rozhodnutia o imunizácii počas dojčenia sa musí preskúmať pomer prínos-riziko. Nežiaduce účinky: Dojčatá a deti (do veku 10 rokov): veľmi časté: poruchy príjmu potravy, 
spavosť, neobvyklý plač, bolesť hlavy, hnačka, vracanie (menej časté po posilňovacej dávke), vyrážky (deti vo veku 12 až 23 mesiacov) (menej časté po posilňovacej dávke), artralgia, horúčka (≥38 °C), citlivosť v mieste aplikácie injekcie (vrátane závažnej citlivosti v mieste aplikácie injekcie defi novanej ako plač pri pohybe končatinou, do ktorej bola podaná vakcína), erytém, opuch a indurácia v mieste aplikácie injekcie, podráždenosť; časté: vyrážky (dojčatá a deti vo veku 2 až 10 rokov); menej časté: záchvaty 
(vrátane febrilných kŕčov), bledosť (zriedkavé po posilňovacej dávke), ekzém, horúčka (≥40 °C); zriedkavé: Kawasakiho syndróm, urtikária; neznáme: alergické reakcie (vrátane anafylaktických reakcií), hypotonicko-hyporeaktívna epizóda, meningeálne dráždenie ako stuhnutosť šije alebo fotofóbia, reakcie v mieste vpichu (zahŕňajúce rozsiahly opuch končatiny, do ktorej bola podaná vakcína, pľuzgiere v mieste alebo v okolí miesta podania injekcie a uzlík v mieste vpichu, ktorý môže pretrvávať dlhšie ako jeden 
mesiac). Dospievajúci (od 11 rokov veku) a dospelí: veľmi časté: bolesť hlavy, nevoľnosť, myalgia, artralgia, bolesť v mieste aplikácie injekcie (vrátane závažnej bolesti v mieste aplikácie injekcie defi novanej ako neschopnosť vykonávať bežné denné činnosti), opuch, indurácia a erytém v mieste aplikácie injekcie, malátnosť; neznáme: alergické reakcie (vrátane anafylaktických reakcií), synkopa alebo vazovagálne odpovede na injekciu, meningeálne dráždenie ako stuhnutosť šije alebo fotofóbia, vyrážky*, 
horúčka, reakcie v mieste vpichu (zahŕňajúce rozsiahly opuch končatiny, do ktorej bola podaná vakcína, pľuzgiere v mieste alebo v okolí miesta podania injekcie a uzlík v mieste vpichu, ktorý môže pretrvávať dlhšie ako jeden mesiac). Uchovávanie: v chladničke pri teplote (2 °C – 8 °C) v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Dátum poslednej revízie textu: 07/2020 * Všimnite si prosím zmeny v informácii o lieku.
Pred predpisovaním sa oboznámte s úplnou informáciou o lieku.
Podrobnejšie informácie dostupné na požiadanie: GlaxoSmithKline Slovakia, s. r. o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 2, tel.: 02/4826 1111, fax: 02/4826 1110, www.gsk.sk
Kontakt pre prípad hlásenia nežiaducich účinkov: sk-safety@gsk.com

vakcína proti meningokokom séroskupiny B 
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Vek Základné očkoVanie PosilňoVacia dáVka

2-5 mesiacov 2 dávky
interval najmenej 2 mesiace

1 dávka
vo veku medzi 12-15 mesiacov, min. 
6-mesačný odstup od základného 

očkovania

2-5 mesiacov
(alternatívna 
schéma)

3 dávky
interval najmenej 1 mesiac

1 dávka
vo veku medzi 12-15 mesiacov, min. 
6-mesačný odstup od základného 

očkovania

6-11 mesiacov 2 dávky
interval najmenej 2 mesiace

1 dávka
v 2. roku života, minimálne 

2 mesiace od základného očkovania

12-23 
mesiacov

2 dávky
interval najmenej 2 mesiace

1 dávka
s 12-23-mesačným odstupom 

od základného očkovania

2 a viac rokov 2 dávky
interval najmenej 1 mesiac

potreba posilňovacej dávky 
zatiaľ nebola stanovená

BEXSERO
GlaxoSmithKline Biologicals S.A. 
Vakcína proti meningokokom sku-
piny B, (rDNA, 4-zložková, adsorbo-
vaná), je určená pre osoby vo veku 
od 2 mesiacov a starším. Očkovacia 
schéma: (pre väčšiu prehľadnosť 
uvádzam tabuľku)

V súčasnej dobe je možné s ohľadom na očkovací kalendár SR vmedze-
riť očkovanie vakcínou Bexsero medzi základné očkovanie. Uvádzam 4 
možné schémy (ale možností je samozrejme veľa, závisí na zdravotnom 
stave dieťaťa a rozhodnutí rodičov, v akom veku chcú s očkovaním za-
čať). Keďže sa jedná o neživú očkovaciu látku, kombinácií je mnoho:

Príklad očkoVania 1
(pri zaradení aj rotavírusovej 

vakcíny)

Príklad očkoVania 2
(pri zaradení aj rotavírusovej 

vakcíny)

Príklad očkoVania 3
(bez očkovania proti rotavírusom)

Príklad očkoVania 
4

Poradňa 8.-10. týždeň Bexsero
Rotavírusová vakcína Bexsero Bexsero

Poradňa 3.-4. mesiac

Hexavakcína
Pneumokoková vakcína 
(min. mesiac po predchádzajúcom 
očkovaní)

Hexavakcína
Pneumokoková vakcína
Rotavírusová vakcína

Hexavakcína
Pneumokoková vakcína

Hexavakcína
Pneumokoková vakcína

Bexsero
Rotavírusová vakcína
(min. 2 mesiace po predchádzajú-
com očkovaní Bexserom)

Bexsero
(min. 2 mesiace po predchádzajú-
com očkovaní Bexserom)

Bexsero
(min. 2 mesiace po predchádzajú-
com očkovaní Bexserom)

Poradňa 5.-6. mesiac Hexavakcína
Pneumokoková vakcína

Hexavakcína
Pneumokoková vakcína

Hexavakcína
Pneumokoková vakcína

Hexavakcína
Pneumokoková vakcína

Poradňa 7.-8. mesiac Bexsero

Poradňa 9.-10. mesiac Bexsero

Poradňa 11.-12. mesiac
Hexavakcína
Pneumokoková vakcína

Hexavakcína
Pneumokoková vakcína

Hexavakcína
Pneumokoková vakcína

Hexavakcína
Pneumokoková vakcína

Bexsero Bexsero Bexsero Bexsero

Poradňa 15.-18. mesiac MMR očkovanie MMR očkovanie MMR očkovanie MMR očkovanie

Vakcínou Bexsero je možné očko-
vať súčasne s ďalšími očkovacími 
látkami. V zahraničí je často táto 
vakcína podávaná s hexavakcí-
nou a pneumokokovou vakcínou.  
U nás, vzhľadom na dostatočnú 
frekvenciu preventívnych prehlia-
dok v prvom roku života, vieme oč-
kovanie Bexserom zaradiť do “ne-
očkovacích” poradní, pozri tabuľka 
vyššie. Po prvom roku života sa dá 
očkovanie kombinovať s ďalšími 

vakcínami podľa požiadaviek rodi-
čov: Bexsero + Nimenrix, Bexsero + 
Havrix…
 
Invazívne meningokokové ocho-
renia sa vyskytujú najčastejšie  
u detí do 1 roku veku. Sérotyp B 
je zastúpený najviac. Očkovanie 
vakcínou Bexsero predstavuje jed-
no z najúčinnejších opatrení, ako 
ochrániť tých najmenších a najzra-
niteľnejších. 

TRUMENBA
PFIZER Inc.
Očkovacia látka, ktorá chráni pred 
invazívnym meningokokovým 
ochorením spôsobeným bakté-
riou Neisseria meningitidis sé-
roskupiny B. Jedná sa o 2-zložkovú 
vakcínu, rekombinantnú, adsor-
bovanú.
Je určená pre deti vo veku od 10 
rokov, dospievajúcich a dospelých. 

nepravidelné stravovanie, akti-
vity v kolektívoch, nedostatok 
spánku),

•	 imunokompromitované osoby 
(imunosupresívna liečba, che-
moterapia, vrodené poruchy 
imunity…),

•	 osoby so závažným základným 
ochorením (nádorové ochore-
nia),

•	 osoby žijúce v komunitách 
(rómske osady, bezdomovci).

V súčasnej dobe sú na Slovensku 
bežne dostupné 3 vakcíny: Bexsero 
(GSK), Nimenrix (GSK) a Trumenba 
(Pfizer), registrované sú ešte ďalšie 
3: NeisVac-C, Menjugate a Menveo, 
ale ich podávanie je v súčasnosti 
minimálne.
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Očkovacia schéma
Jedinci vo veku 10 rokov a starší:
Základné očkovanie
2-dávková schéma (každá 0,5 ml) 
podávané v 6-mesačnom intervale,
3-dávková schéma: 2 dávky (každá 
0,5 ml) podávané aspoň v 1-mesač-
nom odstupe, nasledované treťou 
dávkou podanou aspoň 4 mesiace 
po 2. dávke.
Posilňovacia dávka
Po obidvoch dávkovacích režimoch 
sa má zvážiť podanie posilňovacej 
dávky u jedincov s pretrvávajúcim 
rizikom invazívneho meningoko-
kového ochorenia.

NIMENRIX
GlaxoSmithKline Biologicals S.A. 
Nimenrix prášok a rozpúšťadlo na 
injekčný roztok v naplnenej injekč-
nej striekačke. Konjugovaná očko-
vacia látka proti meningokokom 
skupín A, C, W-135 a Y.

Očkovacia schéma
Základné očkovanie
Dojčatá vo veku od 2 mesiacov až 
do 4 mesiacov: dve dávky, každá 
po 0,5 ml, v intervale minimálne 
dvoch mesiacov.
Dojčatá vo veku od 4 mesiacov, 
staršie deti, dospievajúci a dospelí: 
jedna 0,5 ml dávka.
Podanie posilňovacie dávky
U dojčiat vo veku od 2 mesiacov až 
do 12 mesiacov sa má po dokon-
čení základnej očkovacej schémy 
podať posilňovacia dávka vo veku 
približne 12–13 mesiacov v intervale 
minimálne 6 mesiacov po posled-
nom očkovaní vakcínou NeisVac-C.
Potreba posilňovacích dávok u je-
dincov, ktorí sú pri prvom očkovaní 
vo veku 12 mesiacov alebo starší, 
nebola doteraz stanovená.
Je možná kombinácia s vakcínou 
Bexsero, alebo je možné vmedzeriť 
do očkovacieho kalendára už v 1. 

roku života do tzv. “neočkovacích” 
preventívnych prehliadok, pokiaľ 
rodičia žiadajú včasné očkovanie 
proti meningokokom skupiny C. 
Následne je možné preočkovať 
vakcínou Nimenrix, aby došlo k po-
krytiu širšieho spektra meningoko-
kov.  

MENJUGATE
Avenier
Oligosacharidová vakcína proti 
meningokokovým nákazám sku-
piny C, konjugovaná (adsorbova-
ná), určená pre deti od 2 mesiacov 
veku.
Očkovacia schéma
Kojenci od 2 do 12 mesiacov veku: 
dve dávky, každá po 0,5 ml, s odstu-
pom 2 mesiacov.
Deti staršie ako 12 mesiacov, do-
spievajúci a dospelí: jedna dávka 
(0,5 ml).
Podanie posilňovacie dávky

Potreba posilňovacej dávky nebola 
doteraz stanovená.
T.č. Vakcína nie je na slovenskom 
trhu bežne dostupná, v prípade zá-
ujmu nutné objednať cez očkova-
cie centrum.

MENVEO
Avenier
Vakcína proti meningokokovým 
nákazám skupín A, C, W135, Y, ur-
čená pre deti od 2 rokov veku a do-
spelých.
Očkovacia schéma
Očkuje sa jednou dávkou
Podanie posilňovacie dávky
Podľa súčasných odporúčaní je 
vhodné preočkovať rizikové osoby 
po 5 rokoch od predchádzajúcej 
dávky.
T.č. nie je na slovenskom trhu bež-
ne dostupná, v prípade záujmu 
nutné objednať cez očkovacie cen-
trum. 

Očkovacia schéma
Osoby staršie ako 12 mesiacov:
Základné očkovanie
Jedna dávka 0,5 ml rekonštituova-
nej očkovacej látky.
Podanie posilňovacej dávky
Preočkovanie nie je podľa dostup-
ných informácií potrebné. 
Nimenrix sa môže podať jedincom, 
ktorí boli v minulosti očkovaní čis-
tou polysacharidovou meningoko-
kovou očkovacou látkou. 

NEISVAC-C 
Baxter
NeisVac-C je konjugovaná polysa-
charidová vakcína proti meningo-
kokom skupiny C, adsorbovaná. 
Predstavuje aktívnu imunizáciu 
detí od veku 2 mesiacov, adoles-
centov a dospelých na prevenciu 
invazívneho ochorenia spôsobené-
ho baktériou Neisseria meningiti-
dis skupiny C. 

J   esenné októbrové sobotné 
ráno bolo smutné. Zomrel pán 

profesor Michal Valent. Človek  
s dobrým srdcom, pozitívnym 
myslením, plný sily a optimizmu, 
ktorý rozdával nádej všetkým ľu-
ďom okolo seba. Jeho životopis je 
vpísaný do mnohých kníh, vedec-
kých prác, ľudských osudov. Bude 
žiť v našich srdciach, pokiaľ bude 
na svete čo len jeden z jeho mno-
hých priateľov. Tento nekrológ sa 
mi píše veľmi ťažko.

V dnes už v neexistujúcom 
švédskom domku v záhrade Le-
kárskej fakulty, kde pracoval eme-
ritný profesor MUDr. Michal Va-
lent DrSc., visel na stene - okrem 
fotografií osobností, ktoré si ctil 
- aj citát ruského neurológa Bech-
tereva: „Ak sa chorému po rozho-
vore s lekárom viditeľne neuľaví, 
mal by lekár zanechať svoje povo-
lanie!“ Pán profesor bol lekárom 
do posledných chvíľ svojho živo-
ta, pretože každý jeho návštevník  
u neho pookrial na duchu, načer-
pal nové sily a odhodlanie zmeniť 
nezmeniteľné.

Žijeme v hektickej dobe, kde 
meradlom hodnôt sú peniaze. 
Profesor Michal Valent nikdy ne-
podľahol kultu „zlatého teľaťa”.  
V živote hľadal vzdelanosť, vzne-
šenosť, krásu a lásku. Pre tieto 
ideály spájal celý život ľudí a sám 
bol príkladom.  

Profesor Valent spísal svoje 
myšlienky, názory a odkaz dnešku 
aj budúcnosti v knihe „Michal 
Valent: priatelia moji, bol to iný 
čas...“ V tejto smutnej chvíli lis-
tujem v jeho knihe a hľadám silu  
v jeho odkaze. 

Profesor Valent nám
hovorí:
„Základom života je na jednej 

strane viera - na druhej optimiz-

mus a radosť. Pri všetkej biede, akú 
som prežil ako malý dedinský chla-
pec, som vždy bol veselý, vedel som 
sa úprimne smiať. 

Profesia lekára je poslanie.  
Byť lekárom, to neznamená len 
chodiť do zamestnania. Naplniť po-
slanie vyžaduje poctivú a sústrede-
nú prácu. Stráca sa vzťah pacienta 
a zdravotníka, vzťah klienta a leká-
ra je falošný... Trápi ma, že sa kdesi 
stratila ‚štábna kultúra’.

Človek musí ostať pokorný, musí 
mať v srdci niečo, čo mu je sväté. 
Človek musí rešpektovať svoju jedi-
nečnosť. Každý človek má právo byť 
hrdý na svoju prácu, má právo byť 
spokojný a optimistický. Každý by 
mal mať určitú hrdosť. Človeku by 
mal byť svätý jeho pôvod, rodina, 
zamestnanie, vlasť, národ.... Ak to 
nie je tak, potom len plávame na 
vode. Nikdy som nemal problém  
s ráciom, religiozitou ani politic-
kým presvedčením, vždy som hľa-
dal človeka. Akonáhle začneme 
kategorizovať, stratí sa priateľstvo.  
Ľudia by sa mali stretávať pre  
radosť a spokojnosť a nie pre hľada-
nie rozdielov.“ 

Profesor Valent patril k osob-

Za profesorom Michalom Valentom...
nostiam slovenskej medicíny.  
Ale všetky rozmery jeho odbornej, 
vedeckej, klinickej a pedagogickej 
práce presahuje rozmer plnohod-
notného, čestného a mimoriadne 
pozitívneho človeka. Človeka, kto-
rého je v živote šťastím stretnúť. 

Profesor Valent bol najskôr 
mojím učiteľom, neskôr šéfredak-
torom časopisu Praktická gyneko-
lógia, ktorý sme spolu zakladali  
a kde som pracoval od začiatku až 
do jeho ukončenia ako „jeho“ od-
borný redaktor. Pri množstve re-
dakčnej práce sa mi stal napokon 
aj vzácnym priateľom. Profesora 
si vážim za vedomosti, ktoré nám 
plným priehrštím odovzdával, za 
prístup, ktorým nás ako študentov 
motivoval. Nemožno nespome-
núť jeho neobyčajnú vieru v člo-
veka, nezištnú obetavosť dobrej 
veci, vynikajúcu pamäť na všetky 
jubileá a výročia a nezmerný dar 
rozdávať dobrú náladu úsmevom 
a vtipom, ktorý mal naporúdzi 
v akejkoľvek situácii. Vždy svo-
jich žiakov viedol k úcte k práci 
iných, láske k národu a koreňom 
medicíny. Som rád, že sme spolu 
napísali knižku Medailóniky vý-
znamných osobností ženského 
lekárstva na Slovensku. Krédom 
Michala Valenta bola Bergsonova 
analógia s výstrelom z luku: „Čím 
viac natiahneš tetivu dozadu, tým 
ďalej doletí šíp dopredu.” Profe-
sor Valent neúnavne približoval 
osobnosti, ktoré položili základy 
nášho školstva, medicíny a vedy. 
Hovoril, že naša budúcnosť rastie 
z našej histórie.

Profesor Valent bol polyhistor 
a pre svoje nové myšlienky doká-
zal získať nielen svojich priateľov. 
Vďaka nemu sa v mnohých ne-
mocniciach konali výstavy obra-
zov Vincenta Hložníka, Igora Ru-
manského, Albína Brunovského 

či Jána Želibského. Bol najdlhšie 
pôsobiacim čestným vedeckým 
sekretárom odbornej spoločnosti. 
Do posledných dní organizoval 
stretnutia Milovníkov poézie Mi-
lana Rúfusa. Spolu s primárom  
Jánom Kolárom zaviedol v Žiari 
nad Hronom Deň primára Jána 
Straku venovaný starostlivosti  
o matku a dieťa. V Žiari nad Hro-
nom spoluzakladal galériu lekára 
a maliara Jula Považana. V Čad-
ci bol pri založení Hálkových le-
kárskych dní... Pýtate sa, ako to 
všetko mohol stihnúť? Odpoveď je 
jednoduchá: so srdcom, s priateľ-
mi a s úsmevom. 

Na záver si pripomeňme osob-
né vyznanie profesora Michala  
Valenta: „Život som nežil preto, 
aby som získal vyznamenania, ale 
žil som a pracoval tak, aby moje 
výsledky boli hodné vyznamena-

ní. Usiloval som sa žiť tak, aby 
som bol hodný mojej vlastnej spo-
kojnosti, že som nepremárnil ani 
jednu chvíľu svojho života, že som 
sa nespreneveril  vlastnému svedo-
miu, ľudskosti a národu. K tomu 
pridávam lásku k svojmu rodisku  
a najmä milovanému Slovensku.  
Tu spočiniem a rád by som to urobil 
vo viere, že všetko, čo som mohol, 
som dokázal. Úprimne sa čudujem, 
čo všetko sa zmestilo do môjho ži-
vota. Možno aj preto, že som sa ne-
vyhýbal povinnostiam, ktoré život 
prinášal.“

Vážený pán profesor, dra-
hý priateľ, budeš nám chýbať!  
S Tebou odchádza veľa optimizmu 
a aj keď je „ľudí stále viac – bez 
Teba bude „človeka” stretnúť ešte 
väčšou vzácnosťou!

Česť Tvojej pamiatke!
Marián Bernadič

Michal Valent sa narodil 3. 10. 
1929 v Lutile, zomrel 24. 10. 2020  
v Bratislave. Po promócii na Lekár-
skej fakulte Slovenskej univerzity 
(dnešnej Univerzite Komenského) 
v Bratislave pôsobil na II. gyneko-
logicko-pôrodníckej klinike v Bra-
tislave. Pracoval vo Výskumnom 
parazitologickom laboratóriu pri 
Katedre všeobecnej biológie LF 
UK v Bratislave. Bol riaditeľom 
Parazitologického ústavu UK. Ab-
solvoval študijné pobyty v Bonne,  
v Naí Dillí a v Bombaji. Roku 1985 
sa stal doktorom biologických 
vied a po troch rokoch univer-
zitným profesorom lekárskej pa-
razitológie. Je priekopníkom vo 
vedeckej gynekologicko-parazi-
tologickej oblasti. Pôsobil na Slo-
venskej zdravotníckej univerzite 

na úseku dokumentovania pregraduálneho a postgraduálneho vzdelá-
vania. Bol čestným členom Slovenskej lekárskej spoločnosti a mnohých 
slovenských, českých i medzinárodných odborných spoločností. Za svoju 
prácu dostal Kríž prezidenta SR II. triedy (1994) a Rad Ľ. Štúra I. triedy 
(2011). Je členom Dvorany slávy slovenskej medicíny. Patrí mu uznanie  
a vďaka za to, že sa celým svojím životom a prácou zaslúžil o rozvoj me-
dicíny, medicínskej vedy, výskumu a vzdelávania u nás.

Ivan Krastev
Európa 
a pandémia
Vyd. Absynt 2020
Rozsah: 106 s.

Aj svetoznámy politológ Ivan Krastev 
zostal počas pandémie koronavírusu 
v domácej izolácii. O novom fenomé-
ne, ktorý za niekoľko týždňov zmenil 
celý svet, sa tak rozhodol uvažovať 
hneď zahorúca. Jeho najnovšia esej 
vychádza naraz vo väčšine európ-
skych krajín.
Esej Ivana Krasteva  Európa a pan-
démia nie je predpoveďou toho, ako 
bude vyzerať svet po koronavíruse.  

Novéknihy
A nie je ani manifestom toho, ako by 
vyzerať mal. Je to snaha pozrieť sa na 
svet obrátený naruby a pochopiť fe-
nomén, ktorý sa zásadne odlišuje od 
všetkého, čo nás postretlo doteraz.
Vieme, že koronavírus najviac posti-
huje tých, ktorí už nejaké zdravotné 
problémy majú. A keďže liberálne 
demokracie trpia jednou z najváž-
nejších chorôb – nedôverou ľudí v in-
štitúcie – patria práve ony medzi naj-
ohrozenejších pacientov. Krastev je 
presvedčený, že Európska únia bude 
po tejto kríze celkom iná než pred 
ňou: môže sa rozpadnúť, môže sa 
premeniť na modernú kópiu stredo-
vekej Svätej rímskej ríše alebo môže 
dosiahnuť strategickú autonómiu. 
Jedna vec je však istá už dnes: nie je 
to kríza, ktorú môže Európska únia 
len tak jednoducho prečkať..

V súvislosti s tým, čo prežil ako pa-
cient s nesprávnou diagnózou a ča-
kajúci celé hodiny na pohotovosti, 
rozvíja širšiu úvahu o tom, ako úzko 
súvisí naše zdravie s našou slobodou.  
Ak nemá byť zdravie ľudským prá-
vom, potom všetky ostatné práva  
a slobody strácajú zmysel. 
Naša nemoc  je razantnou kritikou 
komerčného zdravotníctva, čo sa 
prejavilo okrem iného aj na ne-
schopnosti mnohých štátov – vrá-
tane jeho rodných Spojených štá-
tov – reagovať primerane na krízu  
v súvislosti so šírením koronavírusu. 
Snyder ponúka bravúrnu analýzu 
opakujúceho sa zlyhávania zdra-
votnej starostlivosti, kde sa zabúda 
na konkrétneho človeka, degraduje 
autorita lekárov a nemyslí sa na bu-
dúcnosť.

Timothy Snyder
Naša nemoc
Vyd. Premedia, 
2020
Rozsah: 160 s.

Timothy Snyder v reflexívnej ese-
ji  Naša nemoc, poskladanej z frag-
mentov jeho nemocničných zá-
piskov, prekračuje hranice svojho 
tradičného teritória histórie a politi-
ky. Jeho témou je tentoraz aktuálna 
súčasnosť a bezprostrednou inšpi-
ráciou vlastná skúsenosť s choro-
bou a životom v Európe a Amerike. 
Tesne pred koncom roku 2019 ocho-
rel a ocitol sa na pokraji smrti. 

Anna 
Strunecká, 
Jiří Patočka
Doba jedová
Vyd. Príroda, 2020
Rozsah: 304 s.

Naozaj žijeme v dobe jedovej?  
Na túto otázku i mnoho ďalších vám 
odpovie kniha, ktorá vám ponúka 
nielen zaujímavé čítanie, ale aj veľa 
podnetov na zamyslenie. Autori prof. 
Anna Strunecká a prof. Jiří Patočka, 
medzinárodne uznávaní odborníci 
v oblasti biomedicíny a toxikológie, 
zasvätene i kriticky, pritom však jas-
ne a zrozumiteľne píšu o škodlivých 
látkach v potravinách.


