Dr. Juraj Sedláček, PhD.
Na úvod mi dovoľte predstaviť dôležité momenty môjho života, tak ako nasledovali po sebe. Mám 36
rokov. V januári r. 2003, ako 27-ročnému, mi na Klinike hematológie a transfúziológie LF UK Bratislava
(doc. Mistrík) diagnostikovali AML, podtyp M.4. Po sériách indukčnej a konsolidačnej
chemoterapie som sa dostal do 1. Kompletnej remisie, ktorá bez komplikácii úspešne trvá dodnes. V
máji toho istého roku som sa podrobil alogénnej transplantácii krvotvorných buniek, ktoré mi darovala
moja HLA identická, o dva roky mladšia sestra. Dlhodobá rekonvalescencia, dodržiavanie
semisterilného režimu počas imunosupresie a invalidita ma podnietili k doktorandskému štúdiu
pastorálnej teológie na RKCM bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. O tri roky som obhájil licenciácsku
prácu s názvom: Kríza otcovstva – dôležité faktory a jej vplyv na adolescenta z pohľadu pastorálnej
teológie. O ďalšie dva roky som úspešne obhájil titul PhD. (Philosophiae doctor) dizertačnou prácou s
názvom Otcovstvo: problém alebo výzva. Na odporúčanie školiteľa a dvoch oponentov v r. 2008, som
túto prácu o dva roky neskôr, v r.2010, rozšírenú, doplnenú a prepracovanú vydal knižne s tým istým
názvom, ako svoju knižnú prvotinu a monografiu. http://www.martinus.sk/?uItem=99359
Nad niektorými výsledkami výskumu, prípadovými štúdiami som bádal, uvažoval a pracoval s nimi
ďalej. Po sérii vedeckých podujatí v roku 2011 http://www.ismck.com/2011/ ;
http://www.imscns.com/ ; http://www.preveda.sk/ , kde som sa zamýšľal nad dôveryhodnosťou
vzťahu otec a syn, som v tímovej spolupráci s kolegom z lekárskej fakulty v Bratislave MUDr.et Mgr.
Vladimírom Šišovským PhD., onkohematológom MUDr. Pavlom Kotoučkom, psychiatrom MUDr.
Máriou Turákovou a ďalšími, na konferencii European Association for Cancer Research (EACR)
http://www.ecco-org.eu/ Barcelona, ktorá sa uskutočníla v 7. - 10. júla 2012, odoslaním abstraktu
predstavil skúmanú závislosť onkohematologického zlyhania imunity na podklade dysfunkčného
vzťahu dôveryhodnosti medzi otcom a synom.
Prijatie a akceptáciu tohto príspevku Vedeckým výborom konferencie je vysoko cenné ohodnotenie. Za
príležitosť reprezentovať ako prvý autor tohto abstraktu svoju Kliniku, Slovenský klub pacientov po
transplantácii krvotvorných buniek www.ebmt.sk , ale aj vedu a výskum v našej krajine vám ďakujem!

Všetky abstrakty z tejto konferencie sú uverejnené v karentovanom časopise Proceedings Book, as
a supplement to the European Journal of Cancer http://www.ejcancer.info/, pričom meno autora aj
všetkých spoluautorov sa týmto dostanú do svetovej databázy vedcov a výskumníkov Web of
knowledge. Chcem vyjadriť úprimnú vďaku, že tento náš úspech sa vašou spoluúčasťou mohol stať
viditeľným; vaša participácia otvorila cestu pre ďalšiu spoluprácu a umožnila vznik veľmi vážnej
a dôležitej satisfakcie tak v liečbe mojej vlastnej, ako aj v liečbe malígnych chorôb krvotvorby a to
nielen na Slovensku. Tento úspech považujem totiž aj za morálne spolu patričný voči všetkým
pacientom, ktorí svoj boj s ochorením tu na zemi prehrali.
S úctou Juraj Sedláček
V Trenčíne 15.7.2012

Správa z podujatia
Keďže EBMT.SK zahŕňalo v svojich stanovách aj výskum a liečbu, publikačnú činnosť v oblasti
onkohematologických malignít a transplantácie krvotvorných kmeňových buniek, sme radi, že sme
mohli osobne odprezentovať výsledky našej štúdie na EACR v Barcelone v júli 2012. 4-dňová
konferencia “22nd Biennial Congress of the European Association for Cancer Research (EACR-22) – from
Basic Research to Personalised Cancer Treatment” a sympózium s workshopmi privítali odborníkov z
celého sveta. Na konferencii sme prezentovali štúdiu s názvom Malignant proliferative disorder of
leukocytes preceded by father-son psychic traumatism and impaired
trustworthiness/functionality of a social relationship “father–son”. (Malígna proliferačná porucha
leukocytov
predchádzaná
otcovsko-synovskou
psychickou
traumou
a
narušenou
dôveryhodnosťou/funkčnosťou sociálneho vzťahu otec-syn.) Ide o poster z oblasti psychoonkológie
vzácny tím, že prvým autorom je bývalý pacient Kliniky hematológie a transfúziológie Kliniky LF UK v
Bratislave spolu s tímom odborníkov: patológa, svojho onkohematológa, psychiatra a ďalších. Jadrom
štúdie sú otcovsko-synovské traumy a narušená dôveryhodnosť vzťahu otec a syn, ktorá v dvoch
popisovaných prípadových štúdiách u 20- a 21- ročných mladých mužov vyústila do malígneho
nádorového ochorenia krvotvorby. Príspevok vyvolal diskusiu a porovnávanie s kvalitou a najčastejšími
ťažkosťami otcovsko-synovského vzťahu v ďalších krajinách a kontinentoch sveta, pričom súvis medzi
ochorením a vzniknutým zlyhaním imunity, môžu byť vo vážnej interakcii a vzťahoch rozličných
stupňov, väzieb a intenzít. V dejinách mladého Slovenského klubu pacientov po transplantácii
krvotvorných buniek, ide o prvý úspech tohto druhu, ktorý je potvrdením dôležitej kolegiality pacienta
a lekára, ako aj potrebného zviditeľnenia našich domácich vedeckých pracovísk. Výsledky štúdie
zhrnuté v grafickej posterovej úprave a prezentáciu v mieste konania kongresu v Barcelone prvým
autorom, nájdete vo fotoalbume. Ďakujeme klubu EBMT.SK a farmaceutickej spoločnosti SANOFI za
ich láskavú spoluúčasť, bez ktorých by účasť na kongrese počnúc registráciou - vedeckým výborom
vybraných príspevkov - neboli možné.

Prvú z dvoch v Barcelone odprezentovaných prípadových štúdii publikoval prvý autor aj vo svojej
monografii Otcovstvo: problém alebo výzva? Bratislava: Don Bosco 2010. Druhá, na kongrese
odprezentovaná štúdia, je súčasťou pripravovanej druhej časti, voľného pokračovania, zatiaľ s
pracovným názvom Otcovské rany: 10 skutočných príbehov o tom, ako a prečo bolia.
Juraj Sedláček

