Tlačová správa

Alexandra Kolenová je nominovaná v ankete Slovenka roka
Bratislava, 3. apríla 2018 – Predsedníčka správnej rady neziskovej organizácie Deťom
s rakovinou a prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie NÚDCH Bratislava
Alexandra Kolenová je nominovaná v ankete Slovenka roka 2018. V oblasti
zdravotníctva je jednou zo štyroch kandidátok na toto prestížne ocenenie.
Docentka Alexandra Kolenová patrí medzi špičkových detských onkológov v celosvetovom
meradle. Je medzinárodne uznávanou odborníčkou na detské leukémie. Je tiež garantom
odboru pediatrická hematológia a onkológia. Vlani získala ocenenie TOP inovácie
v zdravotníctve za cielenú liečbu zriedkavého ochorenia, o ktorú sa zaujímali aj mnohí lekári
zo zahraničia. „Som veľmi rada, že žijeme v ére, kedy prichádza nádej s novými cielenými
liečbami, ktoré nemajú také závažné nežiaduce účinky, aké má chemoterapia,“ hovorí A.
Kolenová.
Alexandra Kolenová spoluzakladala neziskovú organizáciu Deťom s rakovinou. Bola to jej
myšlienka, aby bola takáto forma pomoci priamo na klinike detskej onkológie. Tak vznikla
organizácia, ktorá nielen pokrýva čiastkové potreby rodín s chorým dieťaťom, ale
zabezpečuje komplexnú pomoc vrátane budovania a rekonštrukcie priestorov kliniky. V roku
2017 bola pri Klinike detskej hematológie a onkológie (KDHaO) otvorená nová špičková
Denná klinika, vďaka ktorej deti môžu chodiť ambulantne na chemoterapiu a menšie zákroky.
A tento rok sa pacienti detskej onkológie tešia vynovenej krásnej multifunkčnej herni. „Moja
predstava ideálnej kliniky, je okrem úzkej spolupráce celého zdravotníckeho tímu, postarať
sa čo najlepšie o každého pacienta s rodinou. Aby sa liečili v pokojnom, bezpečnom
a harmonickom prostredí. Aby mal každý pacient možnosť byť v samostatnej izbe a aby sa
oňho staral empatický a spokojný personál náležite ľudsky a finančne ocenený,“ približuje A.
Kolenová.
Alexandra Kolenová prišla na detskú onkológiu pracovať v roku 2001, prednostkou KDHaO
je od roku 2015. Absolvovala tiež ročný pobyt v Spojených štátoch amerických, kde
pracovala v prestížnej nemocnici pre detské onkologické ochorenia.

O Deťom s rakovinou n.o.
Nezisková organizácia Deťom s rakovinou pôsobí na bratislavskej detskej onkológii od začiatku roka
2016. Jej zakladateľmi sú rodičia detí, ktoré sa tiež liečili na rakovinu. Rozhodli sa odovzdávať svoje
skúsenosti rodinám, ktoré sa ocitnú na klinike a reálne pomáhať neustále zlepšovať prostredie, v
ktorom sa deti liečia. V roku 2017 úspešne otvorila spolu s KDHaO novú špičkovú Dennú kliniku a
zabezpečila vybavenie kliniky elekrospotrebičmi, nábytkom a rôznymi inými potrebami, ktoré
zjednodušujú rodinám dni strávené v nemocnici. Tento rok Deťom s rakovinou n.o. financovala spolu
so sponzormi prestavbu herne na multifunkčnú modernú miestnosť.
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