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SPOLOČNE
NA CESTE
ZA ZDRAVÍM
SME DAROVALI
120 000 jednorazových rúšok
13 600 respirátorov
3 500 bavlnených rúšok
záchranárom, lekárom
v nemocniciach, praktickým
lekárom a zubárom
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editorial

Charakter
za svojich pacientov, aby im bolo schválené to, èo im zachráni život.
Na mnohých pracoviskách sa stále improvizuje, pracuje sa len s tým, èo je k dispozícii. Pretože chýbajú peniaze. Zlý manažment? Zlý rozpoèet? Zlé zákony? Vyberte si.
A potom sa stretnete s èlovekom, ktorý
vám s láskou v oèiach rozpráva o svojich
pacientoch, ako k nemu chodievajú celé
generácie rodín.
A potom sedíte s lekárom, ktorý len hovorí
to, èo si potichu myslíme všetci – že lekár
nemôže prežívaś každý príbeh pacienta,
lebo by sa zbláznil. Najmä ak skonèí zle.
No my to od nich chceme. Chceme od lekárov, aby sa vcítili len do našej kože, aby
chápali len náš príbeh, aby sa venovali len
nám.
Buïme tolerantní. A pochopme, že je to
obrana, a nie arogancia èi ¾ahostajnosś, ak
si držia odstup.
Pretože lekárov nám ubúda. A noví pribúdajú ve¾mi pomaly.
V rukách držíte publikáciu TOP lekári
na Slovensku, už jej šiestu èasś, ktorá
vám odhalí príbehy desiatich lekárov.
Stoja za to.

Katarína Lovasová
šéfredaktorka
Zdravotníckych novín

Príjemné èítanie.

MS200000

I keï táto príloha nie je venovaná pandémii COVID-19, nedá sa nespomenúś. Pretože sa nás dotkla všetkých. No najmä
lekárov. Každý ju vnímal inak.
Inak ju zažil lekár na infekènom oddelení, inak všeobecná lekárka pre deti a dorast. Boli takí, ktorí sa nezastavili, ïalší
sa priznali, že si dávno tak neoddýchli,
pretože namiesto 60 detí mali za deò len
päś.
Boli oddelenia a kliniky, kde sa šéfovia
stiahli domov a nechali pracovaś len
mladých a neskúsených, ale aj také, kde
primári doslova nocovali. Každá kríza
odhalí charakter.
Aj naše rozhovory do tejto prílohy èo-to
odhalili. A tak ako každý rok, aj tento
sme objavili úžasných lekárov, ktorí svoju prácu milujú, aj napriek prekážkam èi
frustráciám ju robia tak, ako najlepšie
vedia. Aj oni sa stretli s tým, že chceli
nieèo zmeniś a nepodarilo sa. Napriek
tomu sa nevzdali a bojovali.
V jednom sa však zhodnú všetci. Situácia je z roka na rok horšia. Namiesto toho, aby sa v našich nemocniciach inovovalo, pláta sa. Namiesto toho, aby sa lieèilo najnovšími liekmi, dávajú sa staršie.
Lebo peniaze. A frustrovaní lekári namiesto lieèby vypisujú papiere a prosia
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editorial zdravotnej poisťovne Dôvera

Milí čitatelia,
v zdravotníctve, a nielen v tom slovenskom, žijeme akýsi zvláštny rok plný paradoxov.
Tým prvým paradoxom je fakt, že hoci
je rok 2020, zdravotnícka èíslovka vystihujúca tento rok je 19. Áno, tá, èo svieti
ako výkrièník na konci oznaèenia ochorenia COVID-19. Reè je o koronavírusovom ochorení týkajúcom sa miliónov ¾udí, odha¾ujúcom slabiny zdravotníckych
systémov po celom svete vrátane toho
slovenského.
Druhým paradoxom sú naše spoloèné
oèakávania spojené s novou vládou,
a tým aj s novým vedením zdravotníckeho rezortu. Asi sme trochu naivne verili
v rýchle zmeny, tie celospoloèenské aj
rezortné. Zdá sa, že na reálne a prospešné zmeny si budeme musieś poèkaś.
A uvidíme dokedy.
Tretím paradoxom je rastúci nedostatok
zdravotníckeho personálu, najmä sestier
a lekárov. Na jednej strane vláda SR ešte
v januári tohto roku pris¾úbila uvo¾niś
2,5 milióna eur na prijatie zvýšeného poètu študentov lekárskych fakúlt (asi o 250
uchádzaèov navyše), na druhej strane sa
hovorí o tom, že Slovensku bude èoskoro
chýbaś približne 2 600 lekárov a ešte
omnoho viac sestier, èo je asi 12-percentný
deficit oproti optimálnemu personálnemu
stavu. Nemusíte byś odborníkom, aby ste
skonštatovali, že je to cítiś.
Štvrtým paradoxom sú obrovské nároky
na majstrovstvo v komunikácii, ktorú
však zdravotníkom nikto v škole neukázal. Dostanú sa k nej až v praxi. Zdravotník je vlastne samouk bojujúci na
viacerých komunikaèných frontoch.
Nikto mu poriadne nevysvetlil, ako
oznámiś śažkú diagnózu, ako si trpezli-

vo vypoèuś pacienta vyškoleného internetom, oháòajúceho sa svojimi právami.
A už vôbec nevie, ako èeliś pa¾be novinárskych otázok. A že ich bolo poèas
prvej vlny pandémie!
No vnímam aj paradox s peknou koncovkou a verím, že podobne to vidíte
i vy. Aj v týchto śažkých èasoch, prinášajúcich nápor práce vyboèujúci zo zvyèaj-

Zdá sa, že na reálne
a prospešné zmeny si
budeme musieť
počkať.

ných ko¾ají, sú jednotlivci aj tímy lekárov, ktorí sú śahúòmi. Svojím umom,
znalosśami a schopnosśami prispôsobiś
sa aktuálnym okolnostiam nám dokazujú, že medicína 21. storoèia je dostupná
aj na Slovensku. Buïme vïaèní, že ich
máme a snažme sa vytvoriś im èo najlepšie podmienky na ich každodennú
prácu. Žia¾, nie vždy majú podporu svojho okolia, pociśujú nedostatok zdrojov
a vidia skepsu medzi svojimi kolegami
aj pacientmi.
Ak nás a najmä zdravotníkov koronakríza nieèo nauèila, tak je to potreba pozrieś sa na problémy z iného uhla, vnímaś potrebu zmeniś zaužívané postupy
a vedieś vyśažiś dostupné zdroje, aby
sme dospeli k ultimatívnemu cie¾u, udržaniu verejného zdravia v dobrej kondícii. Solidarita verejnosti a podpora celej
spoloènosti sa pripoja. Lekári si to zaslúžia!

Martin Kultan
predseda
predstavenstva
a generálny riaditeľ
DÔVERA zdravotná
poisťovňa, a. s.
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Chirurgia

Stresová práca ma
vyboxuje k výkonu
MUDr. Marek Pastír hovorí, že dobrý anestéziológ a intenzivista musí mať rozvážnu povahu a zvládať stres. Skúsenosti s akútnou medicínou zbieral v slovenských aj britských nemocniciach. Dnes ako primár vedie Oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti v Nemocnici Svet zdravia
Michalovce.
MUDr. Marek Pastír, primár OAMIS, Nemocnica Svet zdravia Michalovce
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Získali ste ocenenie TOP lekár v kategórii
anestéziológia a intenzívna medicína. Čo
to pre vás znamená?
Je to ve¾ká pocta. Vnímam to ako poctu
nielen pre mòa, ale aj pre kolektív, v ktorom pracujem. Tým, že sa pohybujem po
nemocniciach, asi za sebou zanechávam
stopu a predpokladám, že preto za mòa
¾udia hlasovali. Je to pocta aj kolektívom,
v ktorých som robil. Lebo výsledok práce
je výsledkom celého tímu.
Čo robí lekára dobrým áristom a intenzivistom? Aké predpoklady okrem odbornosti by mal mať?
Ak súdim pod¾a seba, tak by to mal byś
èlovek, ktorý má pokojnú povahu, nevzbåkne, nedáva najavo prvé emócie, nie
je výbušný. Je to povolanie pre rozvážnu
povahu, aby èlovek pod stresom nezmätkoval a robil to, èo má robiś. Chce pomôcś,
nepozná rozdiel medzi noènou a dennou
hodinou a v stresových situáciách sa cíti
ako ryba vo vode.
Platí to stopercentne aj o vás, že vám vyhovuje práca v strese?
Lepšie by to asi o mne povedali iní, ale
pokia¾ to mám sám súdiś, tak plánovaná
robota pre mòa znamená, že ešte znesie
odklad. Práve stresová práca nielenže neznesie odklad, ale vyboxuje ma k výkonu.

Zohľadňujete dnes v pozícii primára tieto
nároky aj pri výbere svojich budúcich kolegov? Viete ohodnotiť, kto z lekárov na
to má, alebo nie?
Nedá sa to spoznaś za krátku chví¾u.
Vychádzam z toho, že kto príde na ARO,
tak chce pracovaś na takom oddelení.
Z mladších kolegov, ktorí prišli už za môj-

▼

Kedy ste sa rozhodli pre túto špecializáciu? Bolo to hneď po skončení medicíny,
keď ste nastúpili na záchranku do michalovskej nemocnice?
Rýchla lekárska pomoc bola vtedy ruka
v ruke s oddelením anestéziológie a resuscitácie, tak sa oddelenie v tom èase
volalo. Nastúpil som na záchranku, ale
okamžite som išiel cirkulovaś na ARO
a už som tam ostal. Záchranke som zostal
ešte dlho verný, chodieval som slúžiś aj
tam. Už poèas štúdia som mal jasno
v tom, že chcem robiś v akútnej medicíne.
Je akèná, musíte sa rozhodnúś hneï, nie
je tam priestor na siahodlhé rozmýš¾anie
ani na nápravu. Treba byś èlovekom èinu
v danej situácii. To ma lákalo a možno
vïaka mojej povahe sa to tak zosnúbilo
a dodnes mi to sedí.
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▼

Chirurgia
Anestéziológia
a intenzívna medicína
ho pôsobenia, zostali všetci, takže sa rozhodli správne. Myslím si, že je to skôr
o rozhodnutí samotného mladého lekára,
èi chce robiś akútnu medicínu, alebo nie.
Prvé týždne, mesiace, možno aj rok-dva
formujú èloveka, ale ak príde rozhodnutý,
tak ako som prišiel ja, tak už neodíde.
Na tri roky ste odišli do Veľkej Británie.
Čo vás tam lákalo?
Do zahranièia som vycestoval ako atestovaný lekár po deviatich rokoch praxe.
Pohnútky boli ako pospájaná mozaika –
jednak túžba vidieś medicínu za hranicami Slovenska, skúsenosś žiś v zahranièí,
nauèiś sa jazyk, spoznaś kultúru a boli
v tom aj srdcové záležitosti.
Aká je akútna britská medicína, ktorú ste
spoznali?
Pokia¾ ide o pracovné podmienky
a možnosti realizácie, tie sú porovnate¾né
s tými našimi a rozdiely sa každým rokom
zmenšujú. Rozdiel je v zamestnanosti.
V zahranièí je ove¾a viac personálu a naozaj je to práca s pokojom Anglièana. ¼udia
pracujú v pohode, neponáh¾ajú sa, nerobia
pod takým èasovým stresom, lebo je tam
vyššia zamestnanosś na poèet pacientov
alebo poèet výkonov oproti Slovensku.
U nás nie je ve¾ký záujem o pozíciu lekára
v malých nemocniciach bez oh¾adu na odbornosś. Našśastie michalovská nemocnica je na tom lepšie, je nadregionálna, nová. No aj u nás platí v niektorých odboroch, že keï chceme prijaś nového kolegu
alebo novú kolegyòu, je problém, èi vôbec
máme uchádzaèov. Vieme o navyšovaní
stavov na lekárskych fakultách, ale je
otázne, kde absolventi skonèia a śažko povedaś, èi sa rysuje lepšia situácia. Pracovná pohoda vo Ve¾kej Británii naozaj bola
väèšia a niekedy som mal pocit, keï som
bol málo „busy“, že za taký deò si ani nezaslúžim plat (smiech). Nehovorím, že
takých dní bolo ve¾a, ale boli aj také. V slovenskej nemocnici by som taký deò śažko
h¾adal. Naopak, ve¾a bolo takých dní, keï
by som potreboval predåžiś deò o ïalších
24 hodín.
Keď ste sa s odstupom času vrátili do michalovskej nemocnice, čo sa tu medzitým zmenilo?
Ve¾mi ve¾a. Odišiel som zo starej nemocnice a vrátil som sa do novej budovy.
Vymenili sa ¾udia, zostala asi polovica
kolektívu, ktorý som poznal, druhá polovica boli noví ¾udia. Zmenila sa organizácia nemocnice, je tu klastrový systém organizácie pacientov, nový systém riade-

nia, systém plávajúcich lôžok, novuèièké
moderné operaèné sály, nová štruktúra
oddelenia OAMIS, nemocnica je naplno
zariadená novými prístrojmi. Je to zmena
vidite¾ná a cite¾ná navonok z odbornej aj
technickej stránky.
Ste šéfom OAMIS. Pacienti toto oddelenie
poznajú skôr pod skratkou ARO, ale to
nie je presný význam. Ako by sme dešifrovali skratku OAMIS?
OAMIS – oddelenie anestéziológie
a multiodborovej intenzívnej starostlivosti je združením bývalého ARO a jednotiek
intenzívnej starostlivosti, ktoré boli kedysi pri každom oddelení. Pacienti nároèní na intenzívnu starostlivosś boli predtým roztrúsení po celej nemocnici. Dnes
sme jisky združili pod hlavièkou OAMIS
na jednom mieste, kde sa o pacientov starajú lekári pod¾a jednotlivých odborností,
èiže o pacienta s infarktom sa stará kardiológ, o pacienta po mozgovej príhode sa
stará neurológ. A keï sa stav pacienta
zhorší, zasahujú do lieèby anestéziológovia a intenzivisti, prípadne preberáme
pacienta plne do našej starostlivosti. Je to
krok vpred pri záchrane pacienta v kritickom stave, keï sa jeho stav zaène prudko
zhoršovaś.
Pacient väčšinou ani nevie, kto ho uspáva, ale pamätá si, kto ho operoval. Necítite to z pohľadu anestéziológa ako krivdu,
že ste tak trochu bokom?
Keï sa nad tým zamyslím, je to tak.
Hráme druhé husle, režisérom je chirurg,
ktorý indikuje operáciu a ktorý operuje.
Anestéziológ je jeden èlen tímu, ktorý chirurgovi pomôže zrealizovaś operáciu. Na
to sme si museli zvyknúś ako mladí lekári a zvykáme si celý život. Nie sme na
prvom mieste záujmu pacienta. Toto si
skromne aj priznávame. Veï chirurg stojí pri bdelom pacientovi od indikácie operácie, poèas nej až po zotavenie sa po
operácii. A náš kontakt s pacientom trvá
iba chví¾ku v predanestetickej ambulancii
a potom v „zahmlenom“ èase operácie.
Láska k našej práci nás drží silným putom
aj v tejto zodpovednej a napoly anonymnej pozícii. Na druhej strane náš odbor
zahàòa aj intenzívnu starostlivosś, teda
starostlivosś o śažko chorého pacienta.
Tam nás pacient síce nevníma, lebo je
väèšinou v umelom spánku, ale vnímajú
nás jeho príbuzní. Tí s nami denno-denne
komunikujú, rôzne citlivo a emotívne vnímajú śažký zdravotný stav svojho blízkeho. Zmena k horšiemu sa deje rýchlo, ale
zmena k lepšiemu sa odohráva ve¾mi po-

maly. Príbuzní nás denne kontaktujú,
chcú vedieś aktuálny stav a prognózu.
Èiže tam je zvidite¾nenie nášho odboru aj
za tú prvú èasś nášho odboru – anestéziológiu, kde sme viac v anonymite.
Ako zvládate náročnú komunikáciu
s príbuznými pacienta v ťažkom stave?
Naučila vás to lekárska fakulta alebo
prax?
V škole sme mali skúšku zo psychológie, èiže tam boli základy empatie a komunikácie. Mne osobne pomáha to, že
som veriaci a viem sa empaticky zblížiś
s príbuznými. Pamätám si, ako nám poèas
štúdia prízvukovali, že lekár sa musí mentálne znížiś na úroveò pacienta, aby mu
pacient rozumel, nemôže mu stroho vysvet¾ovaś odborné veci, ale hovoriś jednoducho a zrozumite¾ne. Poslednou otázkou
lekára na príbuzných má byś – èi majú
ešte ïalšiu otázku. Èiže treba im daś dostatok priestoru, aby sa pýtali, neutekaś od
nich a porozprávaś o stave a chorobe
dostatoène a zrozumite¾ne. Vyrastal som
na dedine, chodil som do kostola a babky
sa ma vždy pýtali, èi budem farárom. Niekedy mám pocit, že som sa trošku v komunikácii našiel, a hlavne v takej, keï sú
príbuzní nespokojní, konfliktní, śažko
zvládnute¾ní od prvej situácie a ak ide
o śažko chorého pacienta, ktorý umiera.
Vtedy treba citlivo komunikovaś. Je to taká zvláštna afinita, ktorá ma priśahuje, že
sa podujmem na komunikáciu s príbuznými aj vtedy, ak by to mohol urobiś aj niekto
iný, kto pozná lepšie a dlhšie pacienta ako
ja. Po zvládnutí śažkej komunikácie musím maś dobrý pocit. Vtedy viem, že som
urobil dobrý skutok. Spôsob komunikácie
s príbuznými sa vyvíja s každým ïalším
pacientom a každou ïalšou skúsenosśou.
Treba sa tomu ¾udsky uèiś. Som otvorený
takémuto uèeniu, èo je moja výhoda.
Kedy býva komunikácia najťažšia?
Keï sa mladému, zdravému èloveku
stane úraz a bojuje o život. Úplne najśažšia kategória sú deti. Keï je dieśa v dôsledku úrazu v kritickom stave, väèšinou
ho transportujeme do detskej fakultnej
nemocnice do Košíc. Avšak je ve¾mi nároèný a vyèerpávajúci èas, kým dieśa vyšetríme, ošetríme a nachystáme na prevoz a informujeme rodièov o jeho stave.
Nie je ¾ahké pozeraś sa na rodièov, ktorých dieśa trpí èi bojuje o život.
Dá sa na to zvyknúť a mať profesionálny
odstup?
Nedá sa na to zvyknúś. Mám deväśroè-
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následky. Ak sa èlovek len o pár sekúnd
posunie dopredu v rozpoznaní kritickej
situácie, už to je ve¾ký prínos pre danú
situáciu a pre pacienta.
Stále ste na sále stopercentne sústredený?
Poèas anestézie si môžem sadnúś a sledovaś pacienta aj monitor, ale poèas úvodu a záveru väèšinou stojím, lebo je to
akènejšia poloha a už tá vyjadruje, že som
pripravený na okamžitú reakciu.

Kde sa vy osobne cítite lepšie – na sále
v úlohe anestéziológa alebo pri lôžku pacienta na oddelení ako intenzivista?
Ťažko povedaś. Mám rád sladké pirohy
– tvarohové aj lekvárové. Keï si dám tvarohový, dostanem chuś na lekvárový. Podobne je to aj s prácou – tiež je to tak na
striedaèku. Ak je ve¾a jednej práce, tak
mám potrebu ísś robiś tú druhú a opaène.
Náš odbor je spojením 2 v 1, èo má zmy-

Stane sa vám aj po rokoch praxe, že vás
niečo na sále zaskočí?
Stane, ¾udia sa dožívajú vyššieho veku,
sú chor¾avejší, vznikajú nové situácie, ktoré
naši uèitelia ešte nemohli zažiś. Napríklad
o ochorení COVID-19 sme donedávna nevedeli niè a dnes je tu. Tak je to s mnohými
ïalšími chorobami. Kritické situácie môžu
nastaś kedyko¾vek, ale anestéziológ ich musí vedieś rozpoznaś a adekvátne zareagovaś. Treba skåbiś teoretické vedomosti aj
Poslednou otázkou lekára
s vlastnými skúsenosśami.
na príbuzných má byť – akú
A niekedy aj riskovaś, hlavne
majú ďalšiu otázku.
v situáciách, ktoré sa vyskytnú prvýkrát.

sel. Robiś iba jeden by bolo monotónnejšie, takto je to pestrejšie. Je to vyvážené
a považujem to za dobré tak, ako to je.
Najkritickejším momentom pre anestéziológa na sále je úvod do anestézie a potom prebúdzanie pacienta. Dajú sa tieto
kritické fázy zvládať rutinne alebo ste aj
po rokoch stále v strehu?
Áno, tieto dve fázy sú naozaj kritické.
Dajú sa prirovnaś k vzletu a pristávaniu
lietadla. Lebo keï lietadlo letí v letovej
hladine, tak je to vyvážený stav. Ale štart
a pristátie sú stále kritické. Podobné štádiá má aj anestézia. Úvod a prebudenie
sú najkritickejšie. U nás je to kritické
tým, že životné funkcie pacienta – vedomie, dýchanie, èinnosś srdca, kontrola
telesnej teploty, prehåtanie, kaše¾ – všetky
tieto pochody vyradíme z prirodzenej autoregulácie a preberieme nad nimi kontrolu. Prechod zo stavu samokontroly
(plného vedomia) do stavu kontroly anestéziológom (celkovej anestézie) a opaène, keï sa snažíme pacienta prebudiś
a naštartovaś všetky jeho obranné a regulaèné mechanizmy, musí byś hladký.
Prax je dôležitá, samozrejme. Èím viac
kritických situácií lekár zvládne, tým lepšie a rýchlejšie reaguje. A èím skôr zasiahne, tým skôr zvráti zlyhávanie niektorej funkcie a odvráti možné fatálne

Hovorí sa, že anestéziológ dôverne pozná
prácu a zručnosť operatérov, keďže je pri
každej operácii. Vnímate, ako to chirurgovi počas operácie ide?
Vnímam to hlavne vtedy, keï je pacient
nestabilný a každá minúta sa zdá nekoneèná. Keï chirurg povie, že o desaś minút konèí a po polhodine znova povie, že
o desaś minút konèí, tak to všetci anestéziológovia vnímame ve¾mi citlivo. Na
operaènej sále si uvedomujem aj to, ako
dlho a s akou pohodou v hlase kto operuje. Ve¾a sa dá vydedukovaś aj z reakcií.
Jeden operatér môže maś iba komplikovaných pacientov, tak môžete maś dojem, že
primár sa mu mstí a dáva mu operovaś iba
najśažšie prípady. Alebo to môže byś náplasś na sebavedomie v kritickom momente operácie, keï sa operatérovi nedarí tak, ako by chcel. Iný zasa poèas operácie povie aj vtip. A nie jeden. Býva to
rôzne.
Spomeniete si na najdlhšiu operáciu, pri
ktorej ste boli ako anestéziológ?
Brušné operácie bývajú rôzne dlhé. Rekonštrukcia kostí po vážnej nehode trvá
dlho, hlavne keï ich je viac zlomených.
Mimoriadne dlhú operáciu si nepamätám. Výkony nároèné na èas sa robia vo
vysokošpecializovaných centrách. Skôr si
zapamätám, keï je pacient ve¾mi nesta-

bilný, keï doslova „chytáme život za vlasy“, aby sme ho zachránili. Poèas anestézie, keï je anestéziológ vo vypätí, nevníma èas a vtedy zistí, že prešli aj dve-tri
hodiny a ani si nesadol, je na nohách
a stále nieèo robí. Keï je operácia dlhá,
môže prísś kolega na výmenu, to bežne
funguje.
Ako ste prežívali obdobie pandémie COVID-19 a čo sa zmenilo u vás na oddelení?
Keï sa zaèínala prvá vlna korony, oèakávali sme to najhoršie. Robili sme si zásoby ochranných prostriedkov, kuli sme
plány, ako rozdelíme oddelenie, ale aj trasy pacientov na covidové a necovidové.
Našśastie, z toho najhoršieho scenára sa
niè nenaplnilo. Mali sme viacero podozrivých pacientov, ale ani jedného infikovaného. Ale boli sme pripravení. COVID-19
zmenil vnímanie každého, všetci sme urèite prehodnotili svoj hodnotový rebríèek
a zrazu je nám dobre byś doma na dovolenke, byś doma so svojimi blízkymi, keï
sa nikam nenáhlime. Vtedy som si uvedomil, že rodinné puto v našej rodine je ve¾mi silné, keï mi deväśroèný syn povedal
– s mamkou sme sa dohodli, že aj keï
prídeš do kontaktu s chorým, môžeš prísś
domov, my sa nebojíme, riskneme to, lebo
chceme byś s tebou. To vo mne zanechalo
ve¾ký dojem. Deti vedia byś uvedomelé.
Náš syn denne sleduje situáciu okolo pandémie od úplného zaèiatku, má preh¾ad
v celosvetových štatistikách, opatreniach,
kreslí si grafy prognóz. Samozrejme, bol
tu strach a obava o rodièov, ktorí už majú
svoj vek a sú v ohrozenej skupine. Snažil
som sa byś v práci v bezpeèí a chrániś sa,
aby som nenakazil rodinu.
Èo sa týka medicínskeho poh¾adu, až
teraz sme si v súvislosti s koronavírusom,
ale aj so širokým spektrom iných infekcií
uvedomili, v akom prostredí sa hýbeme.
Až teraz sme si uvedomili, aký dlhý a nároèný je proces obliekania, dezinfekcie
a vyzliekania sa zo skafandra a ostaś pritom neinfikovaný. Myslím, že keby sa
zhoršil pacientov stav v priebehu sekúnd,
bolo by śažké rozhodnúś sa, èi zachovám
všetky postupy a chránim seba, obleèiem
sa a tak vstúpim k pacientovi, alebo idem
zachraòovaś, ako mi káže moja lekárska
intuícia a vstúpim neobleèený, aby som
získal èas. Keby išlo o mladého èloveka,
asi každý z nás by zareagoval tak, že ide
pomáhaś, lebo to máme v sebe, aj keï máme holé ruky. Ale je to dvojseèné – lebo by
sme ohrozili sami seba a následne aj ïalších. Taká situácia, našśastie, nenastala.

▼

ného syna, a keï si predstavím, že by som
bol ja v situácii rodièa, nie je to jednoduché. S každým ïalším prípadom sú nové
zážitky. Snažím sa byś profesionálny
a nedaś najavo svoje emócie, lebo keby
som ich dal najavo, asi by to nièomu nepomohlo. No stane sa, že keï dokonèíme
robotu a dorozprávam s príbuznými,
mám zovreté hrdlo. A aj keï mi vyhàkne
slza, nehanbím sa za to. Je to ¾udské.
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▼

Chirurgia
Anestéziológia
a intenzívna medicína
Árista je pri intubovaní mimoriadne
ohrozený. Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny navrhovala povinné testovanie pacientov na
koronavírus pred plánovanými výkonmi.
Pomohlo by to, aby ste vy mali istotu, že
ste na sále v bezpečí?
Bolo by to prínosné. Vychádzam aj zo
situácie, že pacienti nám èasto zataja niektoré skutoènosti alebo dokonca aj cielene
klamú – chcú maś operáciu za sebou a neuvedomujú si následky, keï napríklad
nepriznajú kontakt s osobou, ktorá bola
v zahranièí alebo sami boli v zahranièí.
Žia¾, také situácie sa stále vyskytujú.

V čom je základný rozdiel medzi anestéziou u dieťaťa a dospelého pacienta?
Platí základná definícia, že dieśa nie je
zmenšený dospelý. To znamená, že dieśa
potrebuje iné dávky liekov, na kilogram
hmotnosti sa podávajú vyššie dávky ako
dospelému. Anatómia detského tela je
úplne iná, napríklad u dieśaśa tvorí hlavièka asi štvrtinu dåžky tela, u dospelého
asi sedminu. Fyziologické pochody sú
u dieśaśa trochu iné, takisto reakcia na
anestéziu, komplikácie. Detská anestézia
má svoje špecifiká, no detský anestéziológ je na ne pripravený. Robí to denno-denne a má teda rutinu.

Lekárov na oddeleniach, ako je vaše, sa
V Michalovciach ste rozbehli anestéziu
týka aj odberový program. Transplantaču detských pacientov do jedného roka,
ní lekári stále hovoria o nedostatku orgávďaka čomu sa tu rozvíja operatíva detnov. Ako vyzerá identifikácia darcov orskej urológie. O aké výkony ide?
gánov?
Detská urológia sem prišla s novým priOdberový program u nás funguje, pomárom urológie, ktorý má vo svojom
kia¾ máme vhodných darcov orgánov.
portfóliu aj urologické výkony v detskom
U màtveho darcu je dôležité potvrdenie
veku. Keïže my nie sme detská nemocnimozgovej smrti. Tá nastane po śažkom
ca a nemáme detské ARO, zo zaèiatku
úraze hlavy. Najbežnejší prípad je nehoda
sme spolupracovali s kolegami z detskej
nemocnice v Košiciach. Aktuálne spolupracujeme s kolegom z Banskej Bystrice.
V zahraničí je oveľa viac
Chodí sem detský anestépersonálu a naozaj je to
ziológ, ktorý uspáva deti od
práca s pokojom Angličana.
dojèenského veku a nastaví
pooperaènú starostlivosś.
Deti vo veku nad jeden rok
na motorke, keï má vodiè zlomené krèné
bez iných ochorení uspávame aj my. Sú to
stavce, prerušenú miechu, ale hrudník
krátke diagnostické výkony. Samozrejme,
a brucho má celé. Je mladý, zdravý a ornemáme celé zázemie detského ára a celý
gány vhodné na odber sú neporušené. Ak
tím detských špecialistov, preto ak ide
je skonštatovaná mozgová smrś, je viac
o śažko choré dieśa s vrodenými chybami,
ako isté, že sa už nikdy nepreberie a nemusí byś operované v detskej nemocnici.
bude žiś. Pacientov s mozgovou smrśou
Prínos vidím v tom, že teraz máme viac
nie je ve¾a. A je na pováženie, èi chceme,
natrénovanú detskú anestéziu a v prípade
aby ich bolo viac. Keï máme śažko chodetskej traumy èi akejko¾vek náhlej situárého pacienta, u ktorého nastane mozgocie v detskom veku vieme promptnejšie
vá smrś z chorobných príèin, napríklad
zareagovaś, vieme dieśa ošetriś, zaistiś,
prekonal infarkt, zápal p¾úc èi iné ochonachystaś na transport a poslaś do detskej
renie, väèšinou je u nás hospitalizovaný
nemocnice. Mám na mysli detské úrazy,
dlho, prekonal infekciu, zaèína mu zlyháakútne situácie, zlyhávanie životných
vaś obeh, a tým aj všetky orgány, ten už
funkcií, ktoré tu stále boli, sú aj budú. Prnie je vhodným darcom orgánov. Tie už
votné ošetrenie stále musí byś v najbližšej
nie sú plne funkèné a nepoškodené. Preto
nemocnici, èiže my sa detskému pacientoje nedostatok darcov. Darcovský program
vi nevyhneme. Máme novorodencov, ktorozširuje možnosti darcovstva, darcom
rých resuscitujeme a posielame na vyššie
môže byś dnes vylieèený onkologický papracovisko. Dieśa stále prejde našou necient alebo diabetik. Darcov nie je ve¾a, za
mocnicou, èiže problematika detských
dva a pol roka sme mali štyroch.
urologických anestézií a následnej starostlivosti nám pomáha v tom, že vidíme viac
Ako prebieha komunikácia s príbuznými
detských anestézií v réžii detského aneso možnosti darovania orgánov?
téziológa, máme viac príležitostí uèiś sa,
Je to iný druh śažkej komunikácie. Keï
sme viac trénovaní a dokážeme lepšie
sa stane úraz, je to neoèakávaná situácia
zvládnuś detské situácie aj mimo urológie.

a príbuzní vôbec nie sú pripravení na to,
že niekto z ich blízkych umiera a navyše
je pred nimi ešte aj rozhodnutie o darcovstve. V prvom rade sa tomu bránia a pýtajú sa, ako vieme, že pacient nebude žiś.
Trpezlivou komunikáciou vysvet¾ujeme,
že urèite zomrie. Ak daného pacienta vyhlásime za màtveho a ak nepôjde na odber orgánov, my lege artis vypneme ventilátor a srdce zastane. Pozor, nie je to
eutanázia. Ak by sme pokraèovali vo ventilácii, je to hanobenie màtvoly. Máme
zákaz ventilovaś pacienta, u ktorého konštatujeme mozgovú smrś. Èiže postup je
taký, že pacient sa vyhlási za màtveho,
vypíšeme listy o obhliadke màtveho, stanovíme hodinu smrti a následne ide màtve telo na odber orgánov. S bijúcim srdcom, na umelej p¾úcnej ventilácii. Ak to
príbuzní poèujú, reakcie sú rôzne – boli
aj takí, èo nesúhlasili, ale väèšinou vhodnou komunikáciou dosiahneme, že to
pochopia. Pomáha, keï im vysvetlím, že
ak by som nedajbože ja bol v danej situácii, tiež by som súhlasil. Veta – Neberte
orgány so sebou do neba, potrebujeme ich
tu na zemi – je ve¾avravná.
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2. MIESTO

MUDr. Peter Michalka,
PhD.
primár Oddelenia anestéziológie
a intenzívnej medicíny CINRE

Je hrdý na to, ako sa celému kolektívu pod
vedením MUDr. Ivana Vuleva podarilo vybudovať v krátkom čase nemocnicu CINRE
– jedno špičkové koncové centrum európskeho formátu, zamerané na liečbu najsmrteľnejších ochorení a znižovanie odvrátiteľných úmrtí u nás. Počas dvoch rokov si
napĺňal svoje medicínske vízie a budoval
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny na špičkovej úrovni.

3. MIESTO

Zaujíma ma aj váš názor na technológie
budúcnosti. Myslíte, že umelá inteligencia, ktorá vyhodnotí stav pacienta a nastavenie prístrojov, raz nahradí lekára?
Myslím si, že úloha áristu je momentálne nenahradite¾ná. Neviem, èi je na svete
ve¾a ¾udí, ktorí by sa dokázali zveriś umelej inteligencii, keï by rozhodovanie bolo
na poèítaèi, nie na èloveku. K tomu stavu
sa chtiac-nechtiac budeme približovaś. Aj
dnes máme guidelines, návody ako lieèiś
urèitú skupinu ochorení. Nie je to dogma,
ktorú musím dodržaś, ale stále je to návod, ako mám postupovaś. Ak postupujem pod¾a neho a zvážim, že daný návod
je pre daného pacienta vhodný, tak ho
aplikujem. Ak ho potrebujem zmeniś, môžem ho zmeniś a doplniś, ale stále musím
maś dôvod, ktorý musí byś nespochybnite¾ný. Myslím, že technológie pôjdu dopredu vo forme nejakých návodov, že
nám dajú šablónu, èo v danej situácii robiś a ja budem maś možnosś tú ponuku
prijaś alebo neprijaś. Monitorovacia technika, ventilátory a pumpy na podávanie
liekov budú raz prepojené a riadené umelou inteligenciou, ale stále tam bude dôle-

MUDr. M. Pastír už počas štúdia
inklinoval k akútnej medicíne.

žitý èlovek, ktorý to bude kontrolovaś
a odobrovaś. Bez zásahu èloveka to nepôjde. Myslím si, že to by nikto z nás nechcel,
aby nad nami bdela len technika.
Ako relaxujete po náročných dňoch?
Pamätám si, ako mi raz kolega v nemocnici v Šaci povedal – uvidíš, aké to
bude, keï ti tvoj malý syn vyrastie, ty
prídeš domov unavený a on sa rozbehne
tebe oproti a povie: ocko! A to sa dnes
deje, už nieko¾ko rokov. Náš syn má deväś rokov a takto ma denne víta doma.
V tom momente sa všetko zmení, stres
opadne, svet zružovie, nastane pohoda
v mojej duši, som doma so svojou rodinou, s manželkou a so synom, sme spolu,
hráme pingpong, ideme na bicykle, ideme sa prejsś, alebo len tak ležíme a niè
nerobíme, iba sa rozprávame. Moja rodina je pre mòa najlepším relaxom.
Monika Toporcerová
Foto: Svet zdravia

MUDr. Jozef Valky,
PhD.
prednosta II. Kliniky anestéziológie
a intenzívnej medicíny SZU, Fakultná
nemocnica F. D. Roosevelta, Banská
Bystrica

Lekársku fakultu ukončil v Martine v roku
1990, odvtedy pôsobí vo FNsP F. D. Roosevelta. Od roku 2002 je primárom a neskôr prednostom II. Kliniky anestéziológie a intenzívnej
medicíny (II KAIM SZU). Patrí k zakladajúcim
členom transplantačného centra v Banskej
Bystrici. Ako anestéziológ bol pri vôbec prvej
transplantácii pečene na Slovensku, ktorá sa
uskutočnila v roku 1997. Zúčastnil sa na viacerých odborných stážach v Nemecku, vo
Švédsku, v Španielsku aj Česku.
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▼

Chirurgia

Dieťa vždy
reaguje
lepšie, keď
je nablízku
rodič
Víťazku v odbore gastroenterológia nominovala
matka malej pacientky, ktorá vyzdvihla, že si svoju
prácu robí s ľudskosťou a láskou. Pre doc. MUDr.
Zuzanu Havlíčkovú, PhD., pediatrickú gastroenterologičku v Univerzitnej nemocnici Martin, je naozaj
pacient na prvom mieste.
doc. MUDr. Zuzana Havlíčková, PhD.
Univerzitná nemocnica Martin

Prečo ste sa rozhodli pre štúdium medicíny?
Pre štúdium medicíny som sa rozhodla až
v posledných rokoch strednej školy. Dovtedy som chcela byś architektkou. Trochu
však zavážilo aj to, keï som zistila, že súèasśou prijímacích pohovorov na architektúru
sú talentové skúšky z kresby. A ja ve¾mi
kresliś neviem. V rodine nie je nikto lekár.
Ani ja som nemala v tomto období predstavu, èo to zahàòa. Vyštudovala som na Lekárskej fakulte v Bratislave a už na medicínu
som išla s tým, že sa budem venovaś pediat-
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rii alebo neonatológii. Mali sme šśastie na
skvelých pedagógov, lebo detská medicína
je úplne iná ako medicína dospelých. Pediatria je krásny odbor. Deti, aj keï niekedy
prídu v kritickom stave, majú úžasnú chuś
bojovaś, nikdy sa nevzdávajú. A aj keï niektoré z nich musia absolvovaś nároènú lieèbu, po prekroèení brány nemocnice by ste
na mnohých z nich nepoznali, že boli choré.
V tom je detská medicína naozaj krásna.

V období, keï som konèila prípravu na
atestáciu z pediatrie, bolo potrebné obsadiś
na našej klinike nieko¾ko špecializácií.
S prednostom kliniky prof. Bánovèinom
sme sa dohodli na gastroenterológii.
Gastroenterológia je naozaj ve¾mi zaujímavý odbor, ktorého špecifikom je, že si vyžaduje nielen teoretické znalosti, ale aj
manuálnu zruènosś pri endoskopických
výkonoch.

Čo vás priviedlo k pediatrickej gastroenterológii?

Nastal niekedy moment, že ste ľutovali výber gastroenterológie?
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a vysvetlila rodièom, že nie všetky vyšetrenia, ktoré odporúèal internet, sú naozaj potrebné alebo, naopak, že by dieśa malo absolvovaś iné. Niekedy je naozaj problém im
vysvetliś, preèo som sa rozhodla inak. Venujem sa tomu celý život a oni si preèítajú
zopár èlánkov na internete a rozhodnú sa,
že takto to bude. Niekedy je problém vysvetliś im, preèo chceme robiś iné vyšetrenia. Nie vždy sa zhodneme. Na druhej strane pokia¾ si rodièa dokážeme získaś a dôveruje našej práci, jeho pomoc je neocenite¾ná.
Spolupracujúci rodiè je pri diagnostike
a lieèbe detského pacienta významným prínosom. Dieśa vždy reaguje lepšie, keï je
nablízku rodiè. Sú deti, ktoré sa otvoria viac,
keï sú samy, ale vo väèšine prípadov, hlavne keï ide o malé deti, úloha rodièa je neocenite¾ná.
S čím sa najviac stretávate v ambulancii?
Stúpa počet niektorých diagnóz?
Stúpa nám poèet rôznych potravinových
intolerancií, alergií. Aj keï śažko povedaś, èi
sú to alergie v pravom zmysle slova. Niekedy sú to diagnózy postavené na testoch,
ktoré nie sú certifikované, ktoré si ¾udia bežne kúpia cez internet. Potom k nám prídu
pacienti, ktorí si urobili nejaký platnièkový
test, kde zo 100 potravín im vyšlo, že majú
alergiu na 90, a máme rozhodnúś, lebo oni
sú už otestovaní, èo má dieśa jesś. To je naozaj niekedy problém. Stúpa však výskyt
celiakie. Robili sa štúdie, kde skúmali
aktuálnymi metodikami séra mužov, ktorí
žili v polovici minulého storoèia, a zistilo sa,
že výskyt celiakie v porovnaní so súèasnosśou naozaj rastie. Èiže nie je to len tým, že
by sa zlepšili diagnostické metódy. Stúpajú
nám napríklad aj niektoré nešpecifické èrevné zápalové ochorenia, presúva sa výskyt aj
do mladších vekových skupín. Pribúdajú
závažnejšie formy ochorení.

Urèite nie, aj keï je to nároèný odbor
a niekedy máme nároèné endoskopické
výkony alebo komplikované ochorenia.
Vtedy snívam o práci na oddelení fyziologických novorodencov. Možno sa mi to
niekedy splní.
Spomínali ste, že detská medicína je iná
ako dospelá. Je pediatria o to náročnejšia,
že máte v ambulancii nie jedného pacienta,
ale dvoch, teda dieťa a rodiča?
Urèite. Kedysi som robila aj na lôžku, na
jednotke intenzívnej starostlivosti, ale teraz

robím najmä ambulantnú èasś plus konzíliá
v nemocnici. Zaèínala som pracovaś v období, keï sme väèšinu informácií èerpali z èasopisov a kníh dostupných len odbornej
verejnosti. S dostupnosśou informácií z internetu, ktoré, žia¾, èasto nie sú úplne správne, prídu ve¾akrát do ambulancie rodièia už
so „stanovenou diagnózou“ a s presnou
predstavou, aké vyšetrenia by dieśa malo
absolvovaś. Dokonca niektorí už majú urobené aj vyšetrenia. Niekedy je naozaj potrebná ve¾ká dávka trpezlivosti aj èasu, aby
som sa dopátrala, aké śažkosti dieśa má

Špecializujete sa konkrétne na nejaké
ochorenie?
Mojou srdcovou záležitosśou je celiakia,
tých pacientov máme u nás na oddelení ve¾a. Aj vo svojom vo¾nom èase som odborným garantom obèianskeho združenia Celiakia Martin. No venujem sa komplexne
gastroenterológii, hepatológii a výžive v celej šírke. V ambulancii máme pacientov od
novorodeneckého obdobia až do dovàšenia
19 rokov. Každý vek má svoje špecifiká.
V útlom veku dominujú zo závažnejších
potravinové alergie, predovšetkým alergia
na bielkovinu kravského mlieka. V staršom
veku pribúdajú pacienti s inými druhmi potravinových alergií, celiakou, gastroezofágovou refluxovou chorobou, ale aj so zriedka13
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Gastroenterológia
vejšími, ale o to závažnejšími nešpecifickými èrevnými zápalovými ochoreniami.
Takisto máme ve¾a diagnóz, ktoré sú ve¾mi
zaujímavé a „záludné“ v tom, že môžu maś
pestré negastrointestinálne prejavy a, naopak, keï napríklad bolesś brucha alebo vracanie automaticky nemusí znamenaś ochorenie gastrointestinálneho traktu. Dobrý
gastroenterológ stále zostáva aj pediatrom
s komplexným poh¾adom na pacienta. Špecifickým problémom sú pacienti s funkènými ochoreniami gastrointestinálneho traktu,
ktoré sú v detskom veku frekventované, ale
nemajú žiadny typický laboratórny nález.
Niekedy je nároèné na základe klinických
prejavov zhodnotiś, ktoré vyšetrenia musí
dieśa absolvovaś, aby síce bola diagnóza stanovená správne, ale aby neboli realizované
zbytoèné, èasto aj invazívne vyšetrenia.
V súčasnosti idú do popredia rôzne stravovacie návyky, alternatívne výživové smery.
Stretávate sa s tým?
Ve¾kým problémom sú rôzne „moderné“
alternatívne výživové smery, ktoré môžu
viesś k závažnému poškodeniu zdravia vyvíjajúceho sa dieśaśa. Alternatívne výživové
smery rozhodne nie sú vhodné pre detský
organizmus, ohrozujú deti rozsiahlymi karenciami, èi je to podvýživa alebo deficit
rôznych vitamínov, minerálov, stopových
prvkov. Každý extrém v stravovaní nie je
vhodný pre rastúci organizmus. Pokia¾ sa
samotní rodièia chcú stravovaś nejakým
z týchto alternatívnych smerov, fajn, ale dieśa by malo dostávaś komplexnú, plnohodnotnú stravu. Ani Európska spoloènosś pre
gastroenterológiu, hepatológiu a výživu
neodporúèa pre výživu dieśaśa niektoré
z týchto extrémnych foriem stravovania.
V čom sa posunula diagnostika, vyšetrovacie metódy a liečba oproti minulým rokom?
Laboratórne metódy prešli ve¾kým vývojom. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi
došlo k výrazným pokrokom v oblasti výskumu významu genetických faktorov
v etiopatogenéze viacerých gastrointestinálnych ochorení, èo prispelo k zlepšeniu manažmentu pacientov. Napríklad v minulosti
bola diagnóza celiakie postavená na krvných testoch, klinickom obraze a endoskopii. So zlepšením poznatkov o genetickej
predispozícii celiakie sa zistilo, že niektorí
pacienti s hraniènými endoskopickými nálezmi, ktoré hodnotia stupeò poškodenia
sliznice, nemajú celiakiu. Po zlepšení poznatkov o genetickej predispozícii sa zistilo,
že nie všetci pacienti sú nosite¾mi génových
polymorfizmov, ktoré sa sledujú pri tomto
ochorení, a tak boli spätne prehodnotení

Venujeme sa celému spektru ochorení
zažívacieho traktu, peèene, poruchám výživy, od diagnostiky až po lieèbu, realizujeme
všetky nevyhnutné endoskopické vyšetrenia, diagnostické, zobrazovacie vyšetrenia,
samozrejme, v spolupráci s rádiologickou
klinikou, následne medikamentóznu lieèbu
vrátane biologickej lieèby u pacientov s nešpecifickými zápalovými èrevnými ochoreniami. V spolupráci s Internou klinikou
gastroenterologickou realizujeme invazívne
endoskopické výkony, ako je ošetrovanie
polypov, manažment achalázie, zastavenie
krvácania atï. A na druhej strane riešime aj
pacientov, ktorí nemajú primárne ochorenie
gastrointestinálneho traktu, ale majú niektoré zriedkavejšie ochorenia. Naše pracovisko
sa špecializuje napríklad na autoinflamatórne ochorenia, primárne imunodeficiencie,
kde gastrointestinálna symptomatológia
môže byś jednou z vedúcich prejavov. Sú to
ochorenia, ktoré zaraïujeme medzi raritné
choroby a vyskytujú sa v populácii pomerne
zriedkavo. Na našom pracovisku sa okrem pregraduálnej
Spolupracujúci rodič
výuèby venujeme aj postgraduálnemu vzdelávaniu v peje pri diagnostike a liečbe
diatrii vrátane pediatrickej
detského pacienta
gastroenterológie. V oblasti
významným prínosom.
výskumu sa aktuálne venujeme výskumu etiopatogenézy
celiakie a jej komplikácií.

a mohli zaèaś konzumovaś normálnu stravu
s obsahom lepku. Tiež sa zistilo, že niektorí pacienti s nešpecifickými èrevnými zápalovými ochoreniami, najmä pacienti, ktorí
nereagujú na konvenènú lieèbu alebo u ktorých toto ochorenie vzniklo v útlom veku,
nemusia maś nešpecifické èrevné zápalové
ochorenia, ale len tzv. „IBD like“, akoby zápalovému ochoreniu èreva podobné ochorenie, ktoré môže byś súèasśou primárnych
imunodeficiencií. Sú to ochorenia, ktoré sú
väèšinou monogénne dedièné, títo pacienti
majú diametrálne odlišnú lieèbu, väèšinou
sa potom využíva transplantácia kmeòových buniek. Bežná konvenèná lieèba, èi už
imunosupresívami alebo biologikami,
u nich nefunguje alebo funguje len èiastoène. Èiže poznanie, preèo ochorenie vzniklo,
pomôže tomu, aby sme pacienta správne
lieèili. Vo ve¾kej miere došlo k významnému rozvoju endoskopických metód. Endoskopické metodiky môžeme robiś aj u pediatrických pacientov, už u novorodencov.

Samozrejme, tieto vyšetrenia sa pre väèší
komfort dieśaśa realizujú v celkovej anestézii. U detí hranièného veku, u adolescentov,
sa po rozhovore s rodièmi a dieśaśom vždy
dohodneme, èo by bolo preò lepšie, èi to
skúsi zvládnuś bez anestézie alebo v anestézii. Rozvíjajú sa aj invazívne endoskopické metodiky, ktoré umožòujú zlepšiś starostlivosś o pacientov, skrátiś dåžku hospitalizácie. Niektoré diagnózy, ktoré by sa inak
riešili chirurgicky, dnes dokážeme úspešne
manažovaś s použitím endoskopie. Z detského veku by som spomenula napríklad
odstraòovanie polypov, ošetrenie krvácania
z tráviaceho traktu, endoskopickú lieèbu
achalázie. A v oblasti farmakogenetiky je
snaha predikovaś možné nežiaduce úèinky
lieèby a jej efektivitu v závislosti od genetickej predispozície pacienta, a tak prispôsobiś
pacientovi lieèbu na mieru. Významným
pokrokom bolo aj zavedenie biologickej
lieèby do manažmentu pacientov s nešpecifickými èrevnými zápalovými ochoreniami,
ktorá je urèená pre deti so závažným priebehom ochorenia.
Čím je vaše pracovisko špecifické? Môžete
sa niečím pochváliť?

Spomínate výučbu. Ako vnímate mladých
kolegov? Majú záujem o pediatrickú
gastroenterológiu?
Medici majú vždy záujem byś tam, kde
sa nieèo deje. Myslím, že v tom sa odvtedy,
èo som študovala, niè nezmenilo. Je pre
nich zaujímavejšie prísś sa pozrieś na endoskopiu a popri tom im vysvet¾ovaś, aké
mal pacient śažkosti, príznaky, na aké
ochorenia sme mysleli a pre aké vyšetrenia
sme sa rozhodli. Pri tejto forme výuèby si
urèite aj viac zapamätajú. Aj preto sa do
prednášok snažíme zakomponovaś zaujímavé kazuistiky pacientov s vysvetlením
postupu. Následne sa pre detskú gastroenterológiu, žia¾, rozhodne ve¾mi málo lekárov, èo sa v súèasnosti už trochu odráža
v èakacích lehotách na vyšetrenie a špecializované výkony.
Takže nemáme dostatok pediatrických
gastroenterológov?
Máme ich málo.
Je niečo, čo kolegom vo svete závidíte? Je
niečo, čo by ste chceli u nás?
V zahranièí je trend centier, ktoré sú užšie špecializované. Keï sa niekto venuje
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gastroenterológii, venuje sa výluène gastroenterológii. U nás máme na pacienta stále aj
poh¾ad pediatra, èo môže byś výhodou,
pretože ve¾a ochorení gastrointestinálneho
traktu môže byś len súèasśou iného ochorenia, kde nemusí byś primárne postihnutý
gastrointestinálny trakt. Zaèiatkom roka
som mala možnosś absolvovaś krátky seminár na významnom pracovisku v Izraeli,
ktoré sa venuje výluène deśom s nešpecifickými èrevnými zápalovými ochoreniami.
O pacientov sa stará tím odborníkov od
gastroenterológa, hepatológa, psychológa,
ako aj celého tímu sestier, arteterapeutov.
U nás musíme všetky tieto funkcie zvládnuś
dve, ja a jedna sestra. Vtedy sme potajme
závideli profesorovi Turnerovi, ktorý toto
centrum vybudoval. No na záver seminára
nám prezradil, že pred 20 rokmi bol na tej
istej pozícii ako my, teda bol tam iba on
sám. A podarilo sa mu vybudovaś takéto
významné centrum.
Spomenuli ste aj biologickú liečbu. Prichádzate teda do kontaktu so zdravotnými
poisťovňami. Aká je s nimi spolupráca?
Z môjho poh¾adu ve¾mi dobrá. Naozaj
nemáme žiadny problém. Biologická lieèba
je asi to najdrahšie, èo podávame, ale máme
aj pacientov, ktorým vybavujeme vyšetrenia
v zahranièí. Napríklad aj nedávno sme mali
dieśa, ktoré malo vrodenú vývojovú chybu
žlèových ciest a poèas pandémie sme ho
dokázali v priebehu troch dní vyslaś do Prahy, kde sa realizovalo špecializované vyšetrenie zamerané na zobrazenie žlèových
ciest (ERCP). ERCP vyšetrenie je možné
zrealizovaś u dospelých alebo starších detí
aj v Martine, ale na vyšetrenie novorodencov nemáme prístrojové vybavenie. Vzh¾adom na to, že vyšetrenie v tomto veku indikujeme 2 – 3 roène, sú náklady na nákup
prístroja vysoké v porovnaní s jeho využitím, a na druhej strane lekár, ktorý tieto
vyšetrenia vykonáva èastejšie, má vo vyšetrení lepšiu prax, èo prináša lepšiu výśažnosś
a menej komplikácií. Dieśa v krátkom èase
podstúpilo operaèný výkon na Klinike detskej chirurgie v Martine a aktuálne sa mu
darí dobre.
Akým spôsobom vás ovplyvnila pandémia?
V úvode sa ¾udia báli chodiś na vyšetrenie. S kolegyòou, s ktorou sa striedame
v ambulancii, sme všetkých objednaných
pacientov obvolali a pýtali sa, ako sa majú,
èi nieèo nepotrebujú, a vybrali sme vždy
tých, ktorí potrebovali prísś. Lebo niektorí
potrebovali vyšetrenie, ale obávali sa návštevy nemocnice. Nieèo sa dalo vyriešiś po telefóne, nieèo nie. Nikdy sme to však nero-

bili tak, žeby sme zavreli ambulanciu.

2. MIESTO

Čo je dnes pre vás najväčšou výzvou?
Aktuálne je to zdokonalenie v invazívnych endoskopických technikách.
Pred akými výzvami stojíme? Aké máme
rezervy?
Z h¾adiska pediatrickej gastroenterológie
je to zatraktívnenie odboru pre mladých
lekárov, ako aj následné získavanie praktických zruèností pri endoskopických vyšetreniach, ktoré sú v detskom veku limitované.
Je to aj trochu výzva pre naše pracovisko,
keïže sa venujeme aj postgraduálnemu
vzdelávaniu v pediatrickej gastroenterológii.
Ešte sa vrátim k zahraničiu. Sú možnosti
našej terapie porovnateľné so zahraničím?
Urèite áno. Naša klinika má v porovnaní
s bežnými pracoviskami na Slovensku asi
nadštandardné technické vybavenie. Máme
ve¾a špièkových odborníkov nielen v našej
nemocnici, ale aj na celom Slovensku. Ale
v rámci celého Slovenska urèite zaostávame
v technickom vybavení v porovnaní so zahranièím.
Pamätáte sa na svojho prvého pacienta?
Jednou z mojich prvých gastroenterologických pacientok bola ¼ubka. Malé bábätko so vzácnou vrodenou chybou tráviaceho
traktu, ktoré bolo úspešne operované, ale
postupne, ako rástlo, sa pridávali ïalšie
ochorenia a nakoniec bola stanovená diagnóza zriedkavého, geneticky podmieneného ochorenia. ¼ubka spoloène s rodinou
všetko zvládajú, a aj keï je z nej už 18-roèná krásna sleèna, ja v nej vždy vidím to malé dievèatko s obrovským odhodlaním.
Ako relaxujete? Ako si dobíjate baterky?
Vo vo¾nom èase rada èítam knihy od
Agathy Christie a Dominika Dána, chodím
do kina, do divadla a na výlety s neterou.
Do tejto ankety vás nominovala vaša pacientka, resp. mamička pacientky Lucky.
Aj keď dievčatko nakoniec svoj boj o život
prehralo, jej mama vyzdvihla a ocenila vašu ľudskosť a lásku k pacientom. Čo pre
vás znamená ocenenie Top lekár?
Je to ocenenie mojej práce, ktoré si ve¾mi
vážim, ale je to rozhodne ocenenie pre všetkých zamestnancov našej kliniky, ktorí sa
starali jednak o Lucku a stále pomáhajú
tomu, aby starostlivosś o pacientov nielen
s ochoreniami gastrointestinálneho traktu
bola èo najlepšia.
Jana Andelová
Foto: Pavol Funtál

MUDr. Csaba
Podlupszki
Gastroenterologické centrum,
Nemocnica Komárno, člen skupiny
Agel
Rodák zo Štúrova. V roku 1991 sa stal poslucháčom Lekárskej fakulty UK v Bratislave,
kde v roku 1997 spromoval. V rokoch 1997
– 2003 pracoval v komárňanskej nemocnici
na internom oddelení, popritom v roku
2000 úspešne zložil I. kvalifikačnú atestáciu
v odbore interná medicína. Od roku 2003
pôsobí ako odborný lekár v gastroenterologickej ambulancii, po úspešnom absolvovaní
II. kvalifikačnej atestácie v odbore gastroenterológia v roku 2004 ako samostatný
gastroenterológ.

3. MIESTO

MUDr. Peter Paulen
lekár gastroenterologickej ambulancie
Polikliniky ProCare Medissimo
v Bratislave
V roku 1990 začínal na III. Internej klinike
v Dérerovej NsP v Bratislave a v rámci odbornej praxe absolvoval školenia v gastrointestinálnej endoskopii, abdominálnej ultrasonografii a neskôr v klinickej výžive. Od roku
2012 pracuje v gastroenterologickej ambulancii v Poliklinike Medissimo, ktorá sa zaradila
do siete ProCare v roku 2016. Jeho odborný
záujem je orientovaný na prevenciu kolorektálneho karcinómu, zápalové choroby čriev,
dyspeptické syndrómy a klinickú výživu na
chorobných stavoch. Počas svojej praxe spolupracoval pri viacerých klinických štúdiách.
15
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Kardiológia
Chirurgia

Zmyslom medicíny
je pomáhať
Počas štúdia mu očarovala skôr gastroenterológia, ale vďaka bývalému primárovi
MUDr. Kaščákovi je napokon kardiológom. MUDr. Roman Oriešek z kardiologickej
ambulancie Fakultnej nemocnice Trenčín myslí v prvom rade na starostlivosť a komfort pacientov.
MUDr. Roman Oriešek, kardiologická ambulancia, Fakultná nemocnica Trenčín
Prečo ste sa rozhodli pre štúdium medicíny?
Každý má trochu naivné predstavy, èo
by chcel robiś. Tí, ktorí majú v rodine
doktora, sú trochu ovplyvnení, lebo „prièuchli“ k tej reálnosti. Ale ostatní majú
romantické predstavy ovplyvnené televíziou, filmom, knihou atï. Priznám sa,
ešte na základnej škole som èítal knihu
o neurochirurgovi a povedal som si, že to
je ono. Na gymnáziu som koketoval s inými smermi, nakoniec som skonèil v medicíne. Môj otec bol lekár, tak akosi prirodzene to smerovalo k tomu, že pôjdem
v jeho š¾apajach. A preèo? V neposlednom rade mám rád výzvy a chcel som
študovaś nieèo zložité, nároèné a lekárska
fakulta je jedna z najśažších.
Čím vás oslovila kardiológia?
Kardiológia vôbec nie, chcel som robiś
gastroenterológiu. Poèas štúdia v Prahe
sme mali predmet vnútorné lekárstvo na
IV. internej klinike, ktorá bola gastroenterologicky zameraná a výuèba tam ma
ovplyvnila tak, že som chcel robiś gastroenterológiu. Prvú atestáciu som robil
z vnútorného lekárstva a potom som sa
chcel vrhnúś na gastroenterológiu. Ale život to riadne zamotal. Zaèal som pracovaś
na internom oddelení v Ilave a keï som
prišiel do Trenèína, chcel som sa uchádzaś o miesto na gastroenterológii. Vtedajší primár mi povedal, že dobre, že ma
prijme, ale že potrebuje kardiológa. No
a som kardiológ.
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Zažili ste aj moment, že ste štúdium na
medicíne oľutovali?
Štúdium medicíny ne¾utujem. Samozrejme, niekedy je pocit frustrácie velikánsky,
obrovské je aj riziko vyhorenia. Boli okamihy, keï sa ma okolie – kolegovia aj najbližší pýtali, èi som O. K., že sa správam
ako keby som „vyhorel“. Potom si hovorím, èi to má zmysel, takže pochybnosti
nastali. Za tým je však viacero vecí. Nie je
to len pocit vnútorného neuspokojenia, ale
aj okolnosti, ktoré sú v zdravotníctve
a v spoloènosti. To niekedy s èlovekom zamáva. Zodpovednosś je tu obrovská, a keï
vidíte, ako sa niektorí ¾udia správajú, tak sa
potom niekedy pýtam, èi to skutoène malo
význam.
Čo najviac trápi naše srdce?
Ak to beriem z filozofického h¾adiska,
tak nálada spoloènosti. Ak sa bavíme o medicíne, teda kardiológii, tak v súèasnosti
Slovensko najviac trápi stúpajúci poèet pacientov s fibriláciou predsiení a so srdcovým zlyhávaním. Myslím, že je to ve¾ký
problém, ktorý trápi slovenskú kardiológiu.
Zameriavate sa najviac na srdcové zlyhanie?
Nie.
Na čo teda?
Ťažko konkretizovaś, lebo som všeobecný kardiológ. V ambulancii musíme riešiś
takmer všetko. Ale v posledných rokoch sú

to hlavne arytmie. Po asi 15 rokoch sa nám
podarilo otvoriś implantaèné centrum, takže štvrtý rok implantujeme kardiostimulátory.
V Trenčíne?
Áno, v Trenèíne, to je gro mojej práce.
Láka ma však aj problematika srdcového
zlyhávania, takže popri kardiostimulátoroch sa snažím viac venovaś aj tejto problematike.
Keď sledujete, ako pribúda počet pacientov, aké preventívne programy by mal
štát iniciovať?
Pre kardiálny status ¾udí na Slovensku
sa už spravilo dosś. Ve¾a sa urobilo napríklad pre akútne koronárne syndrómy, manažment a lieèba sú na vysokej úrovni. Ale
nieèo by mala spraviś aj spoloènosś. Každý
by si mal uvedomiś, že pohyb a zdravý životný štýl majú nieèo do seba a nie sú to
len plané frázy, ale že naozaj ¾uïom pomáhajú. Ide aj o dedièstvo z minulosti. Keï
bôèik stál 15 korún a hovädzie mäso a ryby
30 korún, tak èo si ¾udia kupovali? Zelenina sa ešte dala zabezpeèiś cez lokálne
zdroje, ale èo sa týka ovocia, pokia¾ ¾udia
v meste nemali záhradku, boli odkázaní na
obchody a niektorí si pamätajú, aké bolo
zásobovanie. Teraz je to neporovnate¾ne
lepšie, èo sa týka sortimentu, ale spoloènosś zlenivela a prijala konzumný spôsob
života pred televízorom (deti s mobilom)
s pukancami. Spoloènosś by mala zmeniś
postoj k výživovej politike a dostupnosti,
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Chirurgia
Kardiológia
aby kvalitné mäso, ovocie a zelenina boli
cenovo dostupné. Zmeniś dotaènú politiku
našich po¾nohospodárov, ktorí produkujú
kvalitné potraviny, ale èasto nedokážu konkurovaś lacným (nie vždy zdravým) potravinám zo zahranièia. Taktiež podporou
rôznych športových programov na základných školách zapojiś èo najviac detí do
športu, možno by staèilo zvýšiś poèet hodín telesnej výchovy. O dostupnosti zdravotnej starostlivosti sa nechcem baviś, tá tu
je. Aj keï si o zdravotníctve môžeme myslieś èoko¾vek, lekári na Slovensku sú kvalitní a robia maximum.
Spomínali ste, že pôsobíte vo všeobecnej
kardiologickej ambulancii. Predpokladám, že častejšie spolupracujete aj so
všeobecným lekárom. Aká je podľa vás
situácia s preventívnymi prehliadkami?
Preventívne prehliadky sú zo zákona povinné, ale nie každý ich robí, ako by mal.
Niektorí si ich len odškrtnú, ïalší pacientom aj vysvetlia a nasmerujú ich, ako ïalej.
Máme tiež pacientov, ktorí síce absolvovali preventívnu prehliadku a my u nich vidíme vysoké hladiny tukov a obezitu, ale
všeobecný lekár im niè nepovie. Pacient sa
má dobre, má dobrý tlak, tak ho nechá.
Alebo ak má pacient vysoký cholesterol,
tak mu povie, nech drží diétu a nech príde
na kontrolu o rok alebo dva. Intervencia
alebo aktívny prístup všeobecných lekárov
chýba.
Zaviedli ste niektoré diagnostické vyšetrovacie metódy, napríklad test na naklonenej rovine. O čo presne ide?
Zaviedol je silné slovo, pretože v medicíne je všetko tímová práca, bez kolegov
a sestrièiek by som to urèite nezvládol
sám. Chcem poïakovaś aj kolegom, ktorí
so mnou robili alebo robia, že mi pomáhajú a umožnili mi viac sa zahåbiś a venovaś
sa niektorým veciam nad rámec bežnej
èinnosti. Test na naklonenej rovine bolo
asi prvé, èo sme ešte s bývalým primárom
MUDr. Hermanom zaviedli. Využíva sa
v diagnostike synkopálnych stavov – teda
odpadnutia. Je viacero príèin synkop, jedna je tzv. reflexná synkopa a týmto testom
ju vieme diagnostikovaś. Test, ktorý sme
zaviedli, je pomerne jednoduchý, ale technicky nároènejší na vybavenie. Vtedy s primárom MUDr. Hermanom sme využili
vyradený operaèný stôl, ktorý využívali
ešte vojaci v po¾ných nemocniciach. Na
stole bol rumpál, ktorý sa toèil a stôl sa tak
nakláòal do rôznych polôh, maximálne do
40 stupòov. S technikmi v nemocnici sme
ho vylepšili tak, aby sme ho mohli nakloniś

do 60 stupòov – je protokol, ktorý hovorí,
že staèí 60-stupòové naklonenie, originálny stôl vieme však daś do 90 stupòov. Princípom je, že pacienta uložíme na stôl, ktorý je vo vodorovnej rovine, potom ho vertikalizujeme a pod¾a reakcie pulzu a tlaku
– spomalenie (alebo až zastavenie) srdcovej frekvencie a pokles krvného tlaku – vieme tieto stavy diagnostikovaś. Neskôr sme
dostali už originál stôl, takže to bolo pohodlnejšie a omnoho lepšie.

Sú. Viac sa starajú o zdravie, sú vzdelanejší, sú zdatnejší aj na internete, majú
odtia¾ dosś informácií. Aj keï tie informácie nie sú vždy kvalitné a treba rozlišovaś
a selektovaś, èo nie každý pacient vie. Ale
vidieś, že sa o svoje zdravie starajú. Tí
mladší urèite a mladší sa starajú aj za rodièov. Mám aj 90-roèného pacienta, ktorý
ma zaskoèí otázkami s tým, že si to našiel
na internete. Mimochodom, nedávno sme
mu menili kardiostimulátor.

Takže vám tu pravidelne supluje doktor
Už ste to načrtli, pod vaším vedením sa
Google?
začali vykonávať aj kontroly kardiostiÈasto.
mulátorov. Kam predtým chodievali pacienti?
Väèšinou do Bratislavy do Národného
Kto je horší pacient – lekár alebo nelekár?
ústavu srdcových a cievnych chorôb
Je pravda a môžem povedaś aj za seba
(NÚSCH) aj na implantácie, aj na kontroly.
sebakriticky, že lekár. Lebo odkladá všetSnaha o to, aby sme to robili my, tu bola už
ko na poslednú chví¾u. Nie je to dobré.
pred 15 rokmi. Dokonca sme zaèali aj
Ale takí sú aj nelekári. Tu nehrá rolu
s kontrolami kardiostimulátorov, ale povzdelanie. Niekedy aj vysokoškolsky
tom, pre mòa za záhadných okolností, sa
vzdelaný èlovek zanedbá do oèí bijúcu
to všetko ukonèilo, takže pacienti opäś chovec. Ve¾mi èasto je to, bohužia¾, u žien,
dili do Bratislavy. Pred piatimi rokmi sme
a je to rakovina prsníka. Spolupracujeme
zaèali najskôr kontrolovaś
kardiostimulátory a pred 4
r o k m i p o v y š ko l e n í
Každý by si mal uvedomiť,
v NÚSCH v Bratislave sme
že pohyb a zdravý životný
ich zaèali implantovaś. ¼uštýl majú niečo do seba. Nie
ïom v regióne to ve¾mi pomohlo, pretože keï si odsú to len plané frázy.
myslíme len samotné cestovanie a èakanie na zákrok,
pacienti tam strávili niekedy
aj celý deò, kým sa dostali domov. Toto je
s onkológmi, robíme echokardiografické
komfort pre pacientov. A pomáhaś ¾uïom
vyšetrenia žien podstupujúcich chemoteje aj zmysel medicíny.
rapiu alebo biologickú lieèbu, takže málièko o tom nieèo viem. A, naopak, èlovek,
Slovensko má sedem intervenčných karktorý nemá ani maturitu, je ve¾mi dôsleddiologických pracovísk (tri kardioústavy,
ný v starostlivosti o svoje zdravie.
CINRE, Kardiocentrum v Nitre, v Prešove
a v Martine). Je to postačujúce alebo by
Máme podľa vás možnosti diagnostiky,
sme potrebovali takých pracovísk viac?
vyšetrení a liečby v kardiológii na SlovenNie je to postaèujúce. V Èesku je takých
sku porovnateľné so západnou Európou?
centier 23. Tam je to trochu iné, ale je jasJe to porovnate¾né. Otázkou je skôr poné, že na Slovensku nemôžeme maś to¾ko
hodlie pacienta, komfort, pretože za niecentier. Môj názor je, že dve centrá by sa
ktorými vyšetreniami musí cestovaś ïaletu ešte zišli. Povedzme v Trenèíne a na juko. Nie všetko mu dokážeme poskytnúś
hovýchode Slovenska. Myslím, že sa to
na jednom mieste alebo v blízkom okolí.
snažila presadiś aj Slovenská kardiologická
Ale úroveò lekárov èi diagnostika nie sú
spoloènosś. Bohužia¾, na to, aby sa také
horšie ako na Západe. Èo sa však týka vycentrum otvorilo, musí byś aj politická vôbavenia, to je tu horšie.
¾a. Je však už verejným tajomstvom, že
v Trenèíne sa chystáme otvoriś kardiocenJe niečo, čo by ste chceli priniesť zo zatrum. Dúfam, že to dotiahneme do zdarnéhraničia na Slovensko, niečo, čo tu chýba?
ho konca.
Jednoznaène lepší manažment zdravotníctva.
Keď si porovnáte pacientov v súčasnosti
a pred 15 rokmi, sú dnes vzdelanejší,
Je kardiológia doménou lekárov – mužov?
starajú sa viac o svoje zdravie?
V kardiológii je momentálne viac žien
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ako mužov. V minulosti bola doménou mužov, žena sa objavila len obèas, ale postupne sa to vyrovnávalo. Dnes je v medicíne
viac žien ako mužov.
Ako vás ovplyvnila aktuálna situácia okolo
pandémie COVID-19?
Ovplyvnila, naša nemocnica bola „èervená zóna“, prijímali sme týchto pacientov
alebo podozrivých z tohto ochorenia do
vyhradených pavilónov. Sám som slúžil
na „covidovej“ JIS. Bolo to nieèo nové, mali sme aj obavy, pretože sme nevedeli, èo
nás èaká. A keï som tam nastúpil
v ochrannom obleku aj so všetkými
ochrannými prostriedkami, mal som pocit, že ide skutoène o nieèo vážne. Ale
nikto z personálu sa nenakazil (v prvej
vlne ochorenia). Boli to nároèné služby,
pretože už len maś na sebe 12 hodín
ochranné pomôcky je fyzicky nároèné.
Nároèné to však bolo aj pre pacientov. Mali sme o nich obavy, pretože okrem toho,
že boli covid pozitívni, mali aj iné ochorenia. Pandémia ovplyvnila aj bežný chod
ambulancie, mali sme menej pacientov,
pretože sa báli chodiś. Urèite nie som prvý,
kto tvrdí, že záležitosś s COVID-19 ovplyvnila celú spoloènosś, ¾udstvo, èlovek si
uvedomí, že je smrte¾ný a že na svete nie
je veène.
Začali ste počas pandémie viac využívať
na komunikáciu s kolegami alebo s pacientmi telemedicínu?
Kardiostimulátory sa síce dajú kontrolovaś telemedicínou, ale my to nerobíme. Na
to by bolo potrebné zaškolenie a vybavenie. Èo sa týka komunikácie s pacientmi, je
pravda, že pacienti chceli rady po telefóne
vo väèšom meradle ako inokedy. Ale ja pacienta potrebujem vidieś. Základné rady
alebo inštrukcie vieme poskytnúś aj po telefóne, ale na diagnózu po telefóne by som
si netrúfol. Keï pacient nemal teplotu alebo
kaše¾, tak sme si ho zavolali, nech radšej
príde na osobné vyšetrenie.
V súčasnosti fungujete už v normálnom
režime?
Áno, jediný rozdiel je, že používame viac
rúška a minieme viac dezinfekèných prostriedkov.
Pamätáte si na svojho prvého pacienta?
Nie. Pamätám si prvú resuscitáciu, ale
prvého pacienta nie.
A spomínate si na prípad, ktorý vás opakovane chytí za srdce?
Tých je ve¾a.

A nejaký úsmevný?
Bohužia¾, pamätám si skôr tie smutné.
Asi pred 18 rokmi mi na JIS-ke zomrel
21-roèný pacient, mal nádorové ochorenie,
metastázy v tele a jedna metastáza nahlodala cievu, v podstate mi vykrvácal pred
oèami.
Keď máte takéto prípady a vidíte tiež to,
v akom stave zdravotníctvo je, čím si dobíjate baterky?
Kedysi som sa snažil športovaś, už som
však asi zostarol a zaèínajú ma bolieś kolená, tak toho pohybu nie je to¾ko ako kedysi. Rodina je ve¾ká vzpruha. Napriek tomu, že práca ide èasto na úkor rodiny. Keby
to nefungovalo v rodine, nevládal by som
robiś to¾ko, ko¾ko robím. S manželkou radi
a èasto cestujeme, naše poznávacie cesty
ma dobíjajú aj na nieko¾ko mesiacov. Rád
èítam a dobrá kniha je pre mòa relax.
Máme novú vládu. Vedeli by ste pomenovať tri top témy, pred akými výzvami stojíme?
Na to si netrúfam, nemyslím si, že som
na to kompetentný. Ve¾ká výzva je kardiologické oddelenie v Trenèíne, to je pre nás
teraz top téma. Myslím si, že top téma je
zmena nálady v spoloènosti. Keï bude
zdravá klíma v spoloènosti, prenesie sa to aj
do medicíny. Nemyslím medzi kolegami,
ale medzi pacientmi. Každý má iné predstavy, niektorí pacienti sú maximálne spokojní,
niektorí sa neustále sśažujú, pritom robotu
robíme rovnako. Ale keï sa pýtate, èo sa má
zlepšiś, tak nastavenie platieb od zdravotných poisśovní. Zjednoduším to, keï kardiostimulátor stojí 2-tisíc eur, dve elektródy
800 eur, sála, sestrièky, upratovaèky a ïalší
materiál, vyjde urèitá suma. Pritom poisśovòa nám za to všetko zaplatí 1 200 eur. A potom v televíznych novinách poèúvame, ako
sa nemocnice zadlžujú, ako lekári robia dlh,
ako je potrebné oddlžovanie nemocníc a za
to môžu lekári. Ja za to môžem? Preèo to
nie je tak, že sa zaplatí za všetko, èo je potrebné pri zákroku?
Čo pre vás znamená ocenenie TOP lekár
na Slovensku?
Ïakujem za všetky hlasy. Som však
v rozpakoch, viete, hodnotiś jednotlivca
v medicíne je pod¾a mòa zvláštne. Aj TOP
lekár je súèasśou tímu. Je to hlasovanie ¾udí, je to aj o ob¾úbenosti, o dôvere, je
pravda, že všetko to musí byś podložené
dobrou prácou, vedomosśami a skúsenosśami. Samozrejme, že si toto ocenenie vážim.
Jana Andelová
Foto: Pavol Funtál

2. MIESTO

prof. MUDr. Ján Kmec,
PhD., MPH
primár Kardiocentra Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
a profesor na Fakulte zdravotníckych
odborov Prešovskej univerzity v Prešove
Ján Kmec v roku 1985 promoval na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. O štyri roky
neskôr získal špecializáciu z interného lekárstva I. stupňa a v roku 1993 z kardiológie.
Profesor Kmec sa od začiatku svojej profesionálnej kariéry venuje kardiológii. Absolvoval opakované študijné pobyty a krátkodobé stáže na pracoviskách vo Švajčiarsku,
v Česku i na Slovensku. Je spoluzakladateľom kardiocentra FNsP J. A. Reimana
v Prešove.

3. MIESTO

MUDr. Michal Holáň
vedúci lekár prenatálneho centra
a detský kardiológ v ProCare Central
Bratislava
15 rokov pracoval v detskom kardiocentre
v Bratislave, kde vykonával invazívne a neinvazívne diagnostické a terapeutické výkony,
zároveň sa venoval i pedagogickej činnosti.
Je zakladateľ prenatálnej kardiológie na Slovensku a celoslovenským odborníkom v prenatálnej diagnostike. Získal špecializačný diplom na viedenskej univerzite, ďalej pokračoval dvojročným kurzom pod vedením
bostonských špecialistov. Je konzultantom
s celoslovenskou pôsobnosťou pri zložitých
kardiologických diagnózach v prenatálnom
období, rovnako aj v detskom veku.
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Neonatológia je
moje tretie dieťa
MUDr. Mária Vasilová celý profesionálny život venovala novorodencom a práci
v humenskej nemocnici. Vďaka zavádzaniu nových diagnostických a liečebných
postupov je odbornou verejnosťou považovaná za priekopníčku neonatológie
na Slovensku. Dnes je primárkou Oddelenia neonatológie Nemocnice Svet zdravia
Humenné a hlavnou lekárkou siete ProCare a Svet zdravia pre neonatológiu.
MUDr. Mária Vasilová, primárka neonatológie Nemocnice Svet zdravia Humenné
Viem o vás, že už od detstva ste túžili
byť detskou lekárkou, hoci ste nemali
v rodine vzor lekára. Ako to teda bolo?
Asi je to tak zariadené, že sudièky èloveka nasmerujú tam, kde má byś. Áno,
odmalièka som chcela byś lekárkou a mala som jasno v tom, že budem detskou
lekárkou. Okrem humanitných predmetov som mala rada aj matematiku a môj
profesor matematiky ma stále śahal týmto
smerom. Pamätám si, ako mi povedal – ty
chceš ísś na medicínu len preto, že sa tam
nosí biely plášś. A na to som odvetila –
veï aj uèite¾ matematiky ako vy nosí biely plášś. Moje srdce ma śahalo k medicíne.
A to, že som mala k matematike blízko,
mi vôbec neuškodilo, aj pri štúdiu medicíny a potom v ïalšom živote.
Práca detskej lekárky je emocionálne
náročná. Predsa len novorodenec je
krehký pacient, v prípade nedonosených
detí obzvlášť. Súhlasíte s tým?
Dieśa je bezbranné, nevie povedaś, èo
mu je. Èlovek to musí vycítiś. Preto lekár,
ktorý sa rozhodne pre pediatriu a potom
neonatológiu, by mal maś v sebe ve¾ký kus
empatie. Okrem odborných vedomostí,
ktoré získa, ktoré sa nauèí, musí maś aj
zruènosti, ale predovšetkým musí byś empatický. Nielen k dieśaśu, ale aj k jeho rodièom. Kto sa rozhodne pomáhaś deśom,
mal by maś i ve¾ké srdieèko. Preto súhlasím s tým, že niektoré lekárske fakulty
robia aj psychologické testy. Ak èlovek má
šśastie, tak sa odhadne, na èo má alebo ho
nasmerujú. Možno by psychologické testy
niektorým študentom pomohli.
Po skončení štúdia medicíny v Košiciach
ste nastúpili do humenskej nemocnice,

kde pracujete dodnes. Nikdy vás to neťahalo inam?
Narodila som sa asi 50 kilometrov od
Humenného. Chcela som prísś domov,
pracovaś a pomáhaś tam, kde som vyrástla. Bolo tu ve¾mi dobré detské oddelenie
a ja dodnes rada spomínam na môjho
prvého uèite¾a, ktorým bol pán primár
Mocák. Bol ve¾mi charizmatická osobnosś a vynikajúci odborník. Aj vïaka
nemu som pri¾nula k neonatológii. Keï
sme mali na detskom oddelení prípad
pneumocystovej pneumónie, primár ma
ako mladú lekárku vyèlenil na pôrodnicu k novorodencom, aby sa táto infekcia
nezaniesla i tam. Zrejme vycítil, že k novorodencom inklinujem. Vtedy som mala prvú aj druhú atestáciu z pediatrie
a zdalo sa mi, že novorodencom by sa
dalo ešte viac pomôcś. V tom èase sme
všetky nedonosené deti prevážali do Prešova. To bola pre niektoré deti príliš ve¾ká vzdialenosś, vtedy neboli také kvalitné prevozové inkubátory a ïalšie potrebné prístroje, ani lieèba. Raz som
primárovi Mocákovi navrhla, èo keby
sme uvažovali o tom, že by sme sa o nedonosených novorodencov starali v Humennom. Jeho zástupkyòou bola vtedy
doktorka Haffnerová, ktorá ma zaúèala
do novorodeneckej problematiky. Ona
ma tiež postrèila dopredu. Stále hovorím,
že v Humennom som našla žièlivých ¾udí, ktorí mi ukázali cestu. Som tu spokojná. Osud bol ku mne naozaj milostivý
a ve¾mi žièlivý.
Viem, že ste mali ponuky a možnosti
odísť.
Nedonosenecké s intenzívkou sa otvorilo 28. decembra 1982 ešte ako súèasś

detského oddelenia. Vždy vravím, že to
je moje tretie dieśa. Mala som tri ponuky
odísś, aj manžel. Ale ostali sme v Humennom, manžel sa realizoval v práci
a myslím, že úspešne, ja som sa tiež realizovala. Deti vyrástli, postupne rodièia
starli, a dnes je absolútne všetko tak, ako
má byś. Nemyslím si, že by som bola
šśastnejšia, keby som odišla.
Ako si spomínate na začiatky na nedonoseneckom úseku?
Po prvej materskej som pracovala na
nedonoseneckom úseku a od 1. novembra
1994 vzniklo samostatné novorodenecké
oddelenie s ve¾kou podporou primára
Mocáka aj neonatologického výboru, predovšetkým primára Frièa a profesora
Bauera, významných slovenských neonatológov. Na zaèiatku sme písali minipríbeh jednej doktorky a trinástich statoèných sestier. Tak sme zaèínali, slúžili
pediatri. Niektoré sestry prešli z detského
oddelenia, postupne sme prijímali nové
sestrièky. Mala som vynikajúcu vedúcu
sestru, ktorá je doteraz ako moja sestra.
A tiež staniènú. Boli sme zohraná trojica
a tak nejako prirodzene sme zvládali
problémy. Doplnila som si vzdelanie
o atestáciu z neonatológie a certifikáty
z niektorých zobrazovacích metód, aby
sme mohli ïalej napredovaś.
Ako v tom čase vyzerala starostlivosť
o nedonosených novorodencov?
Zaèínali sme s jednoduchými inkubátormi maïarskej výroby, ktoré boli vtedy
na trhu. Keï sme dostali prvý nemecký
inkubátor, boli sme z toho všetci nadšení.
Doteraz je funkèný, aj keï ho už na intenzívnu lieèbu nevyužívame. A opäś som
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mala šśastie na kolegov, tentoraz v tom, že
vtedy na ARO oddelení pracoval MUDr.
Török. Deśom s poruchou dýchania sme
vtedy vedeli pomôcś len inhaláciou kyslíka do inkubátora. Ale vedeli sme, že vo
svete už existuje prístroj, tzv. pulmarka,
ktorý pracoval na podklade negatívneho
tlaku. Bolo to ve¾mi drahé, vtedy sme na
to nemali peniaze, tak sme vymýš¾ali
vlastný spôsob, ako to nahradiś, ale nedarilo sa nám. Nakoniec sme zohnali peniaze a jednu pulmarku sme kúpili. Keï sme
sa dozvedeli, že vo svete už od negatívneho tlaku ustupujú, zaèali sme pracovaś na
pozitívnom tlaku. Potom do našej dvojice
prišiel môj manžel a spolu sme pracovali
na rezortnej výskumnej úlohe ministerstva zdravotníctva. Vymysleli sme podpornú ventiláciu pre poruchy dýchania,
tzv. bubble CPAP, dodnes sa používa.
Chodili sme do Ústavu fyziológie v Martine, profesor Javorka ako vtedajší šéf ústavu nám ve¾mi pomohol tým, že sme
mohli u neho robiś všetky potrebné merania. Bolo na tom ve¾a práce, ale vzišla
z toho vysokofrekvenèná modifikácia distenèného tlaku. MUDr. Török neskôr šéfoval ARO oddeleniu vo Vranove, pôsobil
v kardiocentre v Košiciach
a dodnes pracuje na trojúrovòových p¾úcnych ventilátoroch. Doteraz sme priatelia a sme v kontakte. Bolo
to krásne obdobie.
Dnes je intenzívna starostlivosť založená na presných a moderných prístrojoch. Asi ťažko sa to dá porovnať s tým, čo bolo k dispozícii pred
40 rokmi...
Nedá sa to porovnaś. Vtedy sme nemali
niè a vymýš¾ali sme. Dnes sa dá všetko
kúpiś, ak sa zoženú peniaze. Súèasné prístroje sú sofistikované, s množstvom
elektroniky, èi už inkubátory, ventilátory,
podporné ventilácie... Stále je však najdôležitejší èlovek, prístroj pracuje len tak,
ako ho èlovek nastaví. Nebohý pán primár Mocák mi vždy vravel, že keï èlovek
starne, tak mu má padaś hlava ako zrelému žitu. Lebo je pokorný. Medicína je aj
o pokore, pretože je to služba. Ale práve
vtedy, keï sú kritické situácie, nie všetko
sa dá zvládnuś, vtedy je dôležitá práve tá
pokora.
Kritické situácie pri nedonosených deťoch sú časté. Ako ich zvládate?
Mala som dobré rodinné zázemie. Je to
neskutoène dôležitá vec, že som mala pri
sebe partnera, ktorý ma absolútne vedel

pochopiś a ja jeho tiež. Vedeli sme sa venovaś deśom, keï jeden z nás bol na študijnom pobyte alebo na stáži. Naše deti
mali nesmierne šśastie, že mali babièky
a zažili dedkov. Keï boli krízové situácie,
babièky boli vždy nápomocné. Deti
dodnes na starkých spomínajú s láskou.
Ve¾a sme chodili do prírody, sú tu nádherné lesy. Manželov otec celý život prežil
v lese ako lesník. Azda nebol víkend, aby
sme s deśmi neboli vonku.
Manžel je pediater a genetik, máte teda
medicínske manželstvo a dve dcérky,
obe lekárky. Smerovali ste ich na medicínu, alebo to bolo ich rozhodnutie?
Obide si to vybrali samy. Spomínam si,
že som doma do telefónu vravela – pripravte mi také a také lieky, už bežím.
Staršiu dcéru Zuzku som párkrát pristihla hraś sa s bábikou, ktorej hovorila:
Poï, moja zlatá, dám ti tri kubíky bikarbonátu... (úsmev). Zuzanka inklinovala
k medicíne od detstva, mladšia Katarínka v treśom roèníku na gymnáziu povedala – èo by ste povedali na to, keby som
aj ja išla na medicínu? Ja som to zvažovala, predsa len dcéra prejavovala záu-

V Humennom som
našla žičlivých ľudí,
ktorí mi ukázali cestu.
jem aj o poèítaèe, tak som si myslela, že
by mohla robiś v IT sfére. No manžel mi
povedal – tebe niekto bránil? Nechajme
to na òu. A tak obe vyštudovali medicínu, Katka v Prahe, Zuzka v Brne.
Kde dnes pôsobia? Idú vo vašich šľapajach v pediatrii?
Zuzana je dnes atestovaná rádiologièka, pracuje v Poprade. Katka sa venuje
starostlivosti o detského pacienta, po
atestácii pracuje ako praktická lekárka
pre deti a dorast a momentálne žije
v Prahe.
Ste priekopníčkou v podávaní surfaktantu nedonoseným deťom bez nutnosti
dlhodobej umelej pľúcnej ventilácie.
Môžeme vysvetliť, čo to je surfaktant
a v čom spočíva jeho prínos?
Surfaktant je zložitý komplex tukov
a bielkovín, ktorý sa tvorí v p¾úcach. Je to
faktor znižujúci povrchové napätie na stenách p¾úcnych mechúrikov a umožòuje
normálnu výmenu plynov v p¾úcach. Ro-

dièom to vysvet¾ujem tak, že p¾úca sú ako
strapce hrozna. Keï sa nadýchneme, tak
sa p¾úcne mechúriky roztiahnu. Keï vydýchneme a máme dosś surfaktantu, tak
p¾úcne mechúriky nesp¾asnú. Nedonosené dieśatko nemá dosś surfaktantu, èím je
menej zrelé, tým ho má menej, pri výdychu p¾úcne mechúriky kolabujú, neudržia
svoj tvar a nie sú schopné zabezpeèiś normálnu výmenu plynov. Preto tieto deti
majú obrovské dýchacie śažkosti a s tým
súvisiace klinické príznaky. V 80. rokoch
sa zaèal vo svete využívaś ako liek syntetický surfaktant. V 90. prišiel aj k nám na
Slovensko. Najprv to bol syntetický surfaktant, ktorý nemal bielkovinovú zložku. V súèasnosti sa používa prirodzený
surfaktant, ktorý obsahuje aj spomínanú
bielkovinovú zložku a získava sa lavážou
z p¾úc zvierat, konkrétne prasiatok. Používal sa aj hovädzí a zajaèí.
Mala som možnosś navštíviś viaceré
európske pracoviská, kde som videla podávanie surfaktantu. Podával sa tak, že
dieśatko sme zaintubovali, podali surfak-
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nosti. Vtedy sme mali za sebou vyše tisíc
detí na podpornej ventilácii, mala som
s òou teda skúsenosti.
Zmenil sa odvtedy spôsob podania surfaktantu?
Štandardná metóda podania sa volá insure – intubácia, podanie surfaktantu
a extubácia. Dieśatko zaintubujeme najtenšou kanylou, aby sme mu èo najmenej
dráždili dýchacie cesty, podáme surfaktant do kanyly a krátko predýchame, extubujeme a dáme dieśa na podpornú ventiláciu. V súèasnosti sú ešte jemnejšie
spôsoby podania surfaktantu, prièom sa
už nepoužíva intubaèná kanyla, ale špeciálna tenká kanylka alebo tenuèká
pupoèníková sonda. Surfaktant sa môže
aj spotrebovaś, niekedy je potrebné podaś
aj ïalšiu dávku. Podávame ho aj deśom
narodeným po 36. týždni tehotenstva, pri
niektorých závažných ochoreniach dýchacieho systému. Práve dnes sme mali
dieśatko narodené v 29. týždni, s hmotnosśou 1 100 gramov. Dieśatko sme zabezpeèili, dostalo surfaktant ešte pred prevozom do Košíc.
Pre objektívnosś je však potrebné povedaś, že stále budú také situácie a chorobné stavy, keï podporná ventilácia
nestaèí a deti budú vyžadovaś krátkodobú, ale i dlhodobejšiu umelú p¾úcnu ventiláciu.

tant a dieśa bolo dlhodobo na umelej
p¾úcnej ventilácii. Treba však povedaś, že
dlhodobá ventilácia má svoje riziká.

Podľa M. Vasilovej musí mať
neonatológ v sebe veľký kus empatie.

O umelej pľúcnej ventilácii sa teraz veľa
hovorí v súvislosti s koronavírusom.
Aké sú jej riziká u novorodencov?
Každá dlhodobá umelá p¾úcna ventilácia má svoje riziká. Je to najmä riziko
infekcie, poškodenie epitelu dýchacích
ciest a èím dlhšie je dieśatko ventilované,
môžu nastaś aj závažné poškodenia p¾úc.
My sme sa venovali predovšetkým podpornej ventilácii, deti mali špeciálne nazálne kanyly a boli èo najkratšie intubované, alebo nemuseli byś intubované vôbec. Vtedy mi ve¾mi pomohol kontakt
z pobytov v zahranièí i poznatky z odbornej literatúry, ktoré publikovali predovšetkým autori zo severských krajín, kde
zaèali vymýš¾aś, že nebudú dlhodobo
ventilovaś zaintubované dieśa, ale podajú
surfaktant, krátkodobo nasadia umelú
p¾úcnu ventiláciu a prevedú dieśa na podpornú ventiláciu. Výsledky, ktoré publiko-

vali, boli ve¾mi povzbudivé. Keï som sa
vrátila z jedného takého pobytu, tak som
si povedala – skúsme to.
Pamätáte si na prvé podanie?
Jasné, to bolo s kolegyòou Táòou Lukáèovou, ktorá dnes robí pediatrièku na obvode. Kolegyòa slúžila, zavolala ma k takému dieśatku a rozhodovali sme sa, èo
ïalej. Tak sme si povedali – dajme surfaktant. Pri prvom podaní sme teda boli obe.
A dieśatku sa rapídne u¾avilo. Bola to skutoène obrovská revolúcia v lieèbe.
Nemali ste obavy z toho, ako to dopadne?
Ja som tomu ve¾mi verila. Videla som,
ako to funguje vonku a verila som tomu.
Dôležité pre mòa bolo, že prvá skúsenosś
bola pozitívna. Je ve¾mi dôležité, aby sa
surfaktant podal vèas. Je potrebné maś
mladícku odvahu, ale aj rozum a skúse-

Kedy musíte prevážať nedonosené deti
z Humenného do Košíc?
Je to pod¾a Koncepcie neonatológie na
Slovensku. Je síce z roku 2006 a vyžaduje
v niektorých èastiach aktualizáciu, ale
stále je ve¾mi dobre spracovaná. Pracoviská sú rozdelené na úrovne I, II, III a III+.
Naše pracovisko je zaradené do úrovne III
– sme urèení pre deti nad 29. týždeò
a hmotnosś nad 1 250 gramov. Na východnom Slovensku sú pracoviská „trojka“
v Poprade a v Humennom. Vyššie pracoviská 3 plus sú v Prešove a Košiciach. Preklad na vyššie pracovisko si vyžadujú aj
iné patologické stavy. Èlovek musí vedieś,
na èo mu staèia sily a možnosti, aby dieśatko prežilo a malo šancu na èo najkvalitnejší život. Spolupráca s naším spádovým košickým pracoviskom je dlhodobo
na ve¾mi dobrej úrovni.
Vyše 25 rokov sa venujete ultrazvukovej
diagnostike v novorodeneckom veku.
V čom vidíte pokrok za toto obdobie?
Pred mnohými rokmi som bola na jednej konferencii v Prešove, kde primár
Zapadlo z pražskej nemocnice v Podolí
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prvýkrát prednášal o ultrazvuku a o prietoku cez mozgové cievy. Bola som jeho
prednáškou oèarená a išla som sa ho opýtaś, èi by ma prijal na svojom pracovisku.
Odvtedy som bola u nich mnohokrát.
A tam som prièuchla k ultrazvuku. Bola
som ním fascinovaná. Potom som bola na
dvojmesaènom pobyte v Nemecku, kde
pracoval s ultrazvukom vynikajúci lekár,
potomok prisśahovalcov z Turecka. Všetko mi ukázal. U kolegov z Prahy som sa
nauèila o diagnostike hlavy a brucha,
u neho som zaèala pošku¾ovaś po srdieèku. Asi štyrikrát som išla do bratislavského detského kardiocentra, kde som sa
uèila intenzívnej starostlivosti a ultrazvuku. Vrátila som sa domov a vedela
som, že to musím zvládnuś. Naozaj nerobím niè mimoriadne, len to, èo ma baví.
No musím spomenúś ešte nieèo, èo prišlo
do intenzívnej neonatológie – a to je možnosś kvalitnej parenterálnej výživy. Máme dostupné bielkoviny, cukry, tuky, vitamíny, stopové prvky, programy, ktorými sa všetko dá vypoèítaś. Samozrejme,
od zaèiatku preferujeme výživu predovšetkým materským mliekom, snažíme
sa podávaś mlieko aj keï len v malièkých dávkach a postupne dávky zvyšujeme. To sa nedá porovnaś s tým, ako sme
pracovali kedysi a dnes. Svedèí o tom aj
porovnanie úmrtnosti. Na druhej strane
treba povedaś, že dôležitá je aj kvalita ži-

kár si najprv potrebuje urobiś atestáciu
z pediatrie a potom z neonatológie. Kedysi bola predatestaèná príprava v pediatrii 5 rokov, v neonatológii 3 roky, èo máloktorá lekárka za osem rokov stihla. Sú
to ženy a materské povinnosti sú prirodzené. Vïaka profesorovi Zibolenovi,
hlavnému odborníkovi pre odbor neonatológia, ale aj vïaka pediatrickej spoloènosti vznikol urèitý kompromisný návrh
a štúdium sa skrátilo. V súèasnosti, ak by
žena nešla na materskú, tak
teoreticky by za 6 – 7 rokov
atestáciu z neonatológie
Človek musí vedieť, na čo
mohla zvládnuś.
mu stačia sily a možnosti.

vota. Teraz sa diskutuje o hranici viability (hranica pre záchranu nezrelých novorodencov – pozn. redakcie). Je to ve¾mi
zložitá odborno-etická otázka. Oficiálne
ju máme medzi 24. a 26. týždòom, ale
Èesi a niektoré krajiny to posunuli na 23.
týždeò. Preto sú dôležité dobre vybavené
perinatologické centrá. Musíme však
zlepšiś prevoz in utero (transport v maternici). Najideálnejšie je, ak sa dieśa narodí tam, kde sa mu dá pomôcś. Všeobec-

ne potrebujeme na Slovensku zlepšiś organizáciu transportu novorodencov
v inkubátore a problémy s tým súvisiace.
A potrebujeme vzdelaných neonatológov,
lebo na Slovensku ich niet ve¾a. Problém
vidím aj v nedostatku kvalifikovaných
sestier na neonatologických pracoviskách.
Nie je medzi lekármi záujem o neonatológiu?
Treba si uvedomiś, že v neonatológii
pracujú prevažne ženy, na Slovensku je
chlapov ako šafranu. V Èesku je chlapov
v neonatológii viac. Štúdium je dlhé. Le-

Aká je situácia s lekármi
u vás na oddelení?
Máme tri mladé lekárky, štvrtá nastupuje v septembri a sme tri atestované.
Môžem byś šśastná, že je to tak, ako to
je, lebo takto to nevyzerá všade na Slovensku. Keï opustím oddelenie, moja
zástupkyòa je plne pripravená. Vôbec sa
toho neobávam.
Ako si vyberáte mladých lekárov?
Vždy poviem – dajte mi mladého doktora, ja s ním budem robiś tri mesiace a potom poviem, èi má na to a kam ho zaradiś.
Všímam si, ako sa správa k dieśaśu, ako
chytí dieśa, ako sa správa pri odbere, ako
ho vie uèièíkaś, ako vie zvládnuś bolesś
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MUDr. Vasilová rada vzdeláva
medikov.

nefarmakologickým spôsobom, ako naèúva dieśaśu, ako rozpráva s rodièmi. Každý
„nedonoseneèkár“ musí byś aj manuálne
zruèný, lebo zaintubovaś nedonosené dieśa nie je jednoduché, ani napichnúś malièkú tenuèkú cievu, zaviesś centrálny
venózny katéter. A neonatológ musí maś
v sebe pokoru aj preto, lebo si musí byś
vedomý, že je trošku v tieni pôrodníka.
Pritom ja mám celý život s pôrodníkmi
ve¾mi dobré vzśahy. Potrebujem maś
v pôrodníkovi oporu, že sa na neho môžem spo¾ahnúś a on na mòa. Na neonatológiu išli vždy takí, èo ju chcú robiś. Nepamätám si kolegyòu, ktorá by prišla
s tým, že chce robiś neonatológiu, a odišla by. Nie každý sme urèený na túto prácu. Niekto má viac daností pre prácu na
intenzívke, niekto na prácu na fyziologickej neonatológii. Našśastie, 80 percent
detí sa rodí zdravých a fyziologická neonatológia je jedna nádherná kapitola medicíny.
Mnohí detskí lekári hovoria, že dnešné
matky bývajú precitlivené, príliš veľa
študujú rôzne informácie na internete
bez ohľadu na to, či ide o relevantné alebo pochybné zdroje. Je to s nimi dnes
naozaj také komplikované?
Rodièia majú ove¾a viac informácií, èasto
sú z toho množstva zmätení a potrebujú
niekoho, komu veria. Bez dôvery medzi
lekárom a mamièkou to nejde. Každý chce
maś zdravé dieśa, je to normálne a prirodzené. Vek rodièiek sa posúva vyššie a detí sa rodí menej. Mamièky sú nároènejšie
a je pochopite¾né, že sa boja o detièky.
A keï sa nieèo stane, je to obrovský problém. Informácie, ktoré nie sú celkom príjemné, treba dávkovaś. Lekár ako èlovek
nemôže byś necitlivý k nešśastiu druhého,
nemôže sa správaś len striktne profesionálne. Mamièky potrebujú porozprávaś sa,
vysvetliś, chytiś za ruku. Ak sa stane aj tá
najnešśastnejšia udalosś, aká môže byś, tak
rozlúèka s dieśatkom musí maś svoj postup, musí sa do toho vložiś srdce. Našśastie, sú to výnimoèné prípady, ale aj
dnes sa rodia detièky s vrodenými chybami, detièky, ktoré potrebujú paliatívu. Každému prajem zdravé dieśa. Vyjsś sa dá
s každou mamou. Ide o to, aby cítili, že
robíme všetko, èo treba spraviś a mali
k nám pocit dôvery.
Čo hovoríte na rodičov antivaxerov, ktorí odmietajú očkovať svoje deti?

V ambulancii pre deti s perinatálnym
rizikom sledujeme deti, ktoré u nás boli
hospitalizované do troch rokov. Otázky
okolo povinného oèkovania dostávame
pravidelne. Našśastie, v tejto lokalite nie je
ve¾a mamièiek, ktoré odmietajú oèkovanie.
Sem-tam sa s tým stretávame, a ja mamièkám stále hovorím jednu vetu – moja vnuèka je zaoèkovaná. Neriskovala by som, žijeme blízko Ukrajiny, kde je ve¾a prípadov
záškrtu, máme za sebou ve¾kú epidémiu
osýpok. Osobne som sa stretla s jednou
mamièkou, ktorá odmietla oèkovanie
u dieśatka, ktoré bolo śažko nezrelé a dnes
má dva roky. Tam nepomáhali žiadne argumenty. Dávame pozor, aby rizikové deti
boli neurologicky vyšetrené a ak treba,
upraví sa oèkovací kalendár. Každé krajské
mesto má ambulanciu pre oèkovanie rizikových detí. Keï vidím, že moje argumenty nestaèia, poviem rodièom – poraïte sa
s múdrejšími ako som ja, veï ja sa nevenujem profesionálne vakcinácii. A dám im
kontakt na ambulanciu, aby sa objednali.
Mnohé mamièky sme takto presvedèili.
Máte viacero významných ocenení ako
Purpurové srdce 2014 – osobnosť Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej
spoločnosti, Striebornú a Zlatú medailu
Slovenskej lekárskej spoločnosti Jana
Evangelistu Purkyně. Hlavný odborník
pre neonatológiu vás nominoval na ocenenie TOP lekárka v neonatológii. Získali ste najviac hlasov spomedzi všetkých
nominovaných. Čo pre vás znamená toto
ocenenie?
Ve¾mi si to vážim. Nevedela som
o tom, že som bola nominovaná. Veï už
každý o mne to¾ko vie, v celej neonatologickej obci... A ja chcem ešte trošku
popracovaś, venovaś sa mladým, užiś si
vnuèku.
Počítali ste za tie roky, koľko detí ste na
oddelení doslova „vypiplali“?
Nie, to som nikdy nepoèítala. Keï vidím dieśa, pamätám si diagnózu. A pamätám si tie najśažšie prípady. Máme už asi
tri albumy, deti nám posielajú maturitné
oznámenia, máme deti, ktoré skonèili medicínu, matematiku, právo, ekonómiu,
promujú a pošlú nám na oddelenie pozdrav, prinesú tortu. Bežne mi volajú zo
zahranièia, chcú sa porozprávaś, potrebujú poradiś. Moje èíslo je dostupné, èíslo
som si nemenila a vedia, že môžu zavolaś.
To je absolútne top ocenenie zo strany
rodièov a ich detí.
Monika Toporcerová
Foto: Svet zdravia

2. MIESTO

MUDr. Klaudia
Demová, PhD.
primárka Neonatologickej kliniky
FNsP Nové Zámky
Štúdium na JLF UK v Martine ukončila
v roku 1996. Profesiu lekára začala prácou
na geriatrickom oddelení NsP v Nových
Zámkoch. Po troch mesiacoch prestúpila
na pediatrické oddelenie. V roku 1997 dostala ponuku pracovať vo vysokošpecializovanom perinatologickom centre. Má afinitu k novým diagnostickým, preventívnym
a terapeutickým metódam a k novým
technológiám, pretože, ako hovorí, vďaka
nim máme možnosť nielen zachraňovať životy našich maličkých, ale predovšetkým
zlepšovať kvalitu ich života.

3. MIESTO

MUDr. Vanda
Chovanová
primárka Oddelenia neonatologickej
intenzívnej medicíny DFN Košice
Vyštudovala odbor všeobecné lekárstvo na
LF UPJŠ v Košiciach. Od promócie sa venovala pediatrii a neonatológii. V súčasnosti
vedie Oddelenie neonatologickej intenzívnej medicíny v Detskej fakultnej nemocnici
Košice. Založila neziskovú organizáciu Malenka, prostredníctvom ktorej sa snaží zlepšovať náročné obdobie hospitalizácie na
ONIM DFN najmenším pacientom a ich rodinám. S láskavým humorom sebe vlastným hovorí, že po 30 rokoch praxe už vie,
že najlepší recept na ľadovú kávu sa volá
„novorodenecká intenzívka“.
25
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Lekár si
musí držať
odstup
Jeho púť na Slovensku vlastne začala omylom. Prijali ho
síce na medicínu do Prahy, vysadili ho však v Bratislave.
Na Slovensku už ostal a jeho „srdcovkou“ sú dnes mozgové príhody, pretože, ako hovorí, v tej oblasti vedia najviac ľuďom pomôcť.
MUDR. Georgi Krastev, PhD., primár
Neurologického oddelenia Fakultnej nemocnice Trnava
Georgi Krastev. To nie je slovenské meno.
Presne tak, som Bulhar.
Ako ste sa ocitli na Slovensku?
Študoval som Lekársku fakultu v Bratislave v rokoch 1987 až 1993.
Prvý rok medicíny ste však absolvovali
v Bulharsku. Prečo ste sa rozhodli pre prestup?
Vtedy bola v rámci RVHP (Rada vzájomnej hospodárskej pomoci – medzištátna
hospodárska organizácia prevažne východoeurópskych krajín – pozn. red.) možnosś
si prostredníctvom konkurzu vybraś krajinu z vtedajšieho východného bloku, kde
mohol èlovek študovaś. Pôvodne som bol
prijatý na Karlovu univerzitu v Prahe, ale
omylom ma vysadili v Bratislave. Také boli vtedy pomery... Po polroku zistili, že
urobili chybu, Komsomol (Všezväzový
komunistický zväz mládeže – pozn. red.)
mi dal za pravdu a uznali, že sa pomýlili.
Karlova univerzita mi napísala oficiálny
list, kde sa ospravedlnili s tým, že na
druhý semester už môžem nastúpiś do
Prahy. Medzitým som si to však rozmyslel
a zostal som v Bratislave, kde som aj doštudoval.
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Nechceli ste sa potom vrátiť do Bulharska?
Pôvodne som aj chcel, ale oženil som sa
tu. Bolo by to zložitejšie, pretože manželka
nevedela dobre po bulharsky, takže by bolo
pre òu śažké pracovaś tam. V tom èase už
mala miesto asistenta na fakulte, tak sme sa
rozhodli ostaś na Slovensku.
V Bulharsku ste študovali na francúzskom
jazykovom gymnáziu. Nechceli ste ísť radšej študovať medicínu do Francúzska? Alebo to v tých časoch vôbec nebolo možné?
Vtedy sa to nedalo. To by ma asi skôr zastrelili... Neviem, èi na Slovensku vtedy nieèo podobné existovalo, ale na našom jazykovom gymnáziu nás uèili originál Francúzi. Vtedy existovala s Francúzskom zmluva,
na základe ktorej každý rok tamojšie ministerstvo školstva posielalo dvoch, troch uèite¾ov do Bulharska. Väèšinou ich však už po
roku komunisti zo strachu, aby nezaèali
spolupracovaś s opozíciou, oznaèili za agentov a vyhostili späś do Francúzska. Celé to
bolo èudné, ale tak to vtedy bolo.
Počas štúdia na bratislavskej lekárskej fakulte ste zažili aj Nežnú revolúciu. Tá mala v Československu iný priebeh ako v Bulharsku. Ako ste to prežívali?

Nielen to, na vlastné oèi som videl aj
svieèkovú manifestáciu. V deò demonštrácie (všetci študenti v Bratislave museli
odísś z mesta už dva dni predtým) sme
v skupine asi 3-4 mladíkov – medikov pomáhali zorganizovaś akciu pre zahranièných študentov, ktorá sa konala v DK Dúbravka a potrebovali sme priniesś ozvuèovaciu aparatúru z bulharského kultúrneho
a informaèného strediska, ktoré bolo na
Panskej ulici. Samozrejme, ako úplní hlupáci sme išli na tmavomodrej dodávke
Volkswagen s viedenskou ŠPZ, èo v tom
èase bolo, akoby sme si zavesili na krk tabu¾ku s nápisom „som kapitalistický
agent“. Celá Laurinská (vtedy to boli priechodné ulice pre autá) bola zaplnená za-
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mrežovanými „antonmi“ až po Panskú.
Samozrejme, hneï nás zatkla ŠtB, ktorú
sme nevedeli presvedèiś, že nie sme novinári z rakúskej TV, ktorí chcú filmovaś
demonštráciu. Kým sa všetko vyjasnilo,
èiže kým skonèila demonštrácia (presnejšie kým ich všetkých dopolievali a pochytali), bolo ve¾mi śažké na to všetko pozeraś. Boli sme v šoku z toho, èo sme videli...
A poèas Nežnej revolúcie som bol jeden
z prvých pred Justièným palácom, kde
protestovali študenti. Dokonca sa u nás na
izbe schovával šéf nášho fakultného štrajkového výboru, kde si zabudol hrubý pletený sveter. Ten som, keï som v roku 1993
po absolvovaní školy odchádzal z internátu, úplne náhodou našiel.

Sledovali ste revolučné zmeny aj v Bulharsku? Tam prišli o pár mesiacov neskôr.
Tam to vyzeralo inak, komunisti ostali
pri moci, len sa zmenila vláda, śahalo sa to
rok, rok a pol, kým sa to celé rozpadlo. Potom sa toho opäś ujali komunisti, bolo to
okolo roku 1998, keï to vyzeralo ve¾mi zle,
v priebehu 24 hodín prišli ¾udia o peniaze,
jeden deò mali plat okolo 150 eur a ráno sa
zobudili a mali dve eurá, taká inflácia to
bola. Bolo to ve¾mi tvrdé.
Prečo ste sa rozhodli pre medicínu?
Vyrastal som v nemocnici. Moja mama
tam pracovala ako lekárnièka, takže prakticky som tam vyrastal. Otec bol právnik, vá-

hal som medzi právom a medicínou. Nakoniec zvíśazila medicína.
Bola neurológia tým, čo ste vždy chceli robiť? Lebo v tých rokoch, keď ste študovali,
boli najvychytenejšie chirurgické odbory.
Pravdupovediac, pôvodne som zaèal robiś
neurochirurgiu. Profesor J. Šteòo si ma zobral ako ašpiranta na kliniku, ale problém
bol v tom, že vtedy bolo pre študentov postgraduálne štipendium trojroèné. A na to,
aby èlovek úspešne ukonèil a obhájil dizertaènú prácu, je nutná atestácia. Vtedy bola
atestácia z neurochirurgie nadstavbová
disciplína, teda tri roky chirurgia a tri roky
neurochirurgia. Preto som musel z neurochirurgie prestúpiś a skonèil som na neu27
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rológii, ktorá bola o štyri poschodia nižšie.
Odišiel som tam s tým, že sa potom na neurochirurgiu vrátim. Nakoniec som ostal na
neurológii.
A neľutujete, že ste sa nevrátili na neurochirurgiu?
Viete èo, keï tak teraz sledujem všetky
tie škandály a śahanice okolo neurochirurgie, ani nie. Bolo by to dosś nepríjemné,
keïže ich tam všetkých poznám ve¾mi dobre. My musíme s neurochirurgmi ve¾mi úzko spolupracovaś a som si vedomý všetkých
negatív. To sú však odborné veci, ktoré nikomu niè nehovoria.
No niekedy je do tých sporov chtiac-nechtiac vtiahnutý aj pacient, čo sme nedávno
videli doslova v priamom prenose, keď sa
začal boj medzi neurochirurgiami pre deti
a pre dospelých.
Musím úprimne povedaś, že to nemuselo
zájsś až tak ïaleko, ale faktom je, že jedno
neurochirurgické pracovisko prakticky pre
celé západné Slovensko, až na neurochirurgiu v Nových Zámkoch, je nedostatoèné. Na
to, aby som pacienta, ktorý potreboval napríklad operáciu chrbtice alebo nádoru, na
òu dostal, som musel vynaložiś ve¾ké úsilie.
Èasto to bolo takmer nereálne, na èakacej
listine bolo aj 500 pacientov. Museli sme
skrátka robiś aj nemožné, aby sme pacientov dostali na potrebný zákrok. Bolo treba
urobiś viac pracovísk a nakoniec sa aj spravili. V Bratislave sú teraz tri pracoviská a to
je optimálne. Je to celé nepríjemné, takže
v tomto zmysle som rád, že som neostal pri
neurochirurgii.
Vy sa špecializujete na cerebrovaskulárnu
časť neurológie aj na demyeinizačné a neurodegeneratívne ochorenia, ku ktorým
patrí Alzheimerova choroba, Parkinsonova
choroba či skleróza multiplex. Ktorá z tých
oblastí je vaša srdcovka?
Mojou „srdcovkou“ sú mozgové príhody,
¾udovo povedané porážky. To je aj najpoèetnejšia skupina pacientov v oblasti neurológie. Demyeinizaènými a neurodegeneratívnými ochoreniami trpí nieko¾konásobne
menej pacientov, ktorí sú podstatne menej
postihnutí ako tí s mozgovou príhodou. Keï
som zaèal pracovaś, ešte aj dosś dlho potom,
boli tieto ochorenia vždy na chvoste záujmu. Nedalo sa pre pacientov takmer niè
urobiś. Prijal sa pacient, skonštatovalo sa, že
má mozgovú príhodu, uložil sa do postele
na konci chodby a to bolo všetko. Proste
nebola lieèba, neboli také možnosti ako
dnes. Odvtedy došlo postupne k revoluènej
zmene celého odboru, preto sa tej oblasti

venujeme najviac. Pretože v nej vieme najviac ¾uïom pomôcś.

MUDr. G. Krastev je už 18 rokov
primárom.

Mozgové príhody stále patria k ochoreniam, ktoré u nás spôsobujú príliš vysoké
číslo odvrátiteľných úmrtí, okolo 44 percent z celkových úmrtí do 75 rokov. Až 32
percent z toho sa na tom podieľajú choroby
srdca a ciev a 16 percent je spôsobených
mozgovou príhodou. Čím to je? Chodia pacienti neskoro alebo pokrivkáva zdravotná
starostlivosť?
Je to ve¾mi komplexná téma. Od roku
1996 existuje trombolytická lieèba, ktorú
používame doteraz a využíva sa na celom
svete. V tom roku skonèili klinické skúšania a spôsob lieèby bol zavedený v západnej Európe, v USA, v Austrálii èi v Kanade.
Na Slovensku to v tom èase nebolo možné.
O rok èi dva neskôr to ako jediný zaèal
u nás používaś vtedajší primár nitrianskej
nemocnice doc. MUDr. Brozman. Používal
tzv. offlabel lieèbu (daný liek je predpísaný
na inú indikáciu ako na tú, ktorá bola
schválená príslušnými autoritami – pozn.
red.). Pomohol však takto stovkám pacientov. V roku 2003 alebo 2004 však z toho
vznikol obrovský škandál, profesor Traubner, vtedy hlavný odborník MZ SR pre neurológiu, kvôli tomu zaèal vyšetrovanie.
Tým chcem len povedaś, že jeden špièkový
odborník, ktorý sa snažil presadiś lieèbu,
ktorá evidentne ¾uïom pomáhala, ktorá
zachránila desiatky až stovky životov, bol
ponížený, udupaný a vyhodili ho z práce.
Pritom v roku 2007 sa táto lieèba stala oficiálnou aj na Slovensku. Napriek tomu, že
sa tu používala už minimálne desaś ro-

kov... Ja sám som sa v èase, keï som bol
asistentom na II. neurologickej klinike aj
zástupcom primára na neurológii v Petržalke, pokúšal pre pacientov nieèo robiś,
ale vždy to skonèilo tým, že nadriadení ma
zastavili. Proste to nebola priorita. Až keï
som sa stal v Trnave primárom, zaèali sme
budovaś systém manažmentu od prednemocnièného, ktorý je ve¾mi dôležitý, až po
vnútronemocnièný manažment týchto pacientov. Ten bol do ve¾kej miery v roku
2008 prebratý, keï na MZ SR vznikli prvé
odborné odporúèania pre starostlivosś
o pacientov s mozgovou príhodou.
To je už taký slovenský folklór, udupávať
tých, ktorí chcú prísť s niečím novým...
To áno.
Funguje spolupráca medzi vami a srdcovocievnymi ústavmi či inými pracoviskami?
Existuje systém, ktorý zaznamenáva, ktoré pracoviská sú prechodné a ktoré nie. Naše pracovisko berie pacientov vždy, prakticky sme v tomto smere najväèšie centrum na
Slovensku. Aj teraz nedávno sme robili pacientov, ktorí boli k nám presmerovaní
z CINRE, posledné roky k nám chodievajú
pacienti z Nitrianskeho kraja, keïže v Nitre
je centrum menej funkèné. Takže áno, systém prerozde¾ovania a presmerovania prípadov funguje.
Koľko pacientov máte ročne?
Posledné tri roky je to do dvesto pacien-

28
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A čo sa týka vekovej štruktúry? Vieme, že
v posledných rokoch sa mozgové príhody
posúvajú do čoraz mladších vekových kategórií.
Je to ochorenie staršieho veku, teda 65
a viac, ale máme aj pomerne mladých pacientov, èo nie je dobré. Aj teraz sa robí
trombektómia 41-roènej žene. Príèina vzniku mozgovej príhody u mladých je iná ako
u starších. Máme však aj 80- èi 90-roèných
pacientov. Nedávno sme mali dokonca
90-roènú pani, ktorá mala amputovanú nohu pri stehne. Práve robila raòajky celej
rodine, keï dostala porážku. Transportovali sme ju k nám, spravili sme trombektómiu
a dostala sa z toho absolútne bez problémov.
Spomenuli ste, že iné príčiny vzniku mozgových príhod sú u mladých a iné u starých. Aké?
V skupine starších pacientov, t. j. 65 rokov a viac, sú to klasické dôsledky starnutia
ciev v teréne rôznych interných ochorení –
arteriálna hypertenzia, cukrovka, obezita,
zvýšený obsah tukov v krvi, srdcové ochorenia, znížená fyzická aktivita. Sú to tzv.
aterotrombotické mozgové príhody. V skupine mladých pacientov prevažujú vrodené
poruchy zrážanlivosti, menej získaných
porúch zrážanlivosti – ako príklad môžem
uviesś kombináciu užívania antikoncepcie
a fajèenia u mladých dievèat, disekcie (naštepenie steny) mozgových alebo krèných
tepien a vrodené spojenie medzi ¾avou
a pravou predsieòou srdca tzv. foramen ovale apertum.
Dnes vidíme, že koronakríza ovplyvnila aj
pacientov s inými diagnózami. Mnohé nemocnice fungovali obmedzene a k zdravotnej starostlivosti sa nedostali nielen plánovaní, ale ani niektorí akútni pacienti.
Aj naša nemocnica patrila k tzv. covidovým nemocniciam, takže aj u nás bola
obmedzená prevádzka. Mali sme zatvorené jedno oddelenie, ale pacientov sme mali ve¾a, takže sme fungovali dosś divoko.
Jedna vo¾ná poste¾ mala cenu zlata. Popri
tom sme mali aj dosś śažké neurologické
prípady, mali sme tu napríklad dve dvad-

saśroèné dievèatá èi jedného tridsiatnika,
ktorí boli vo ve¾mi śažkom stave. No keï
som sa rozprával s kolegami zo zahranièia,
napríklad v španielskej Barcelone alebo
Kalifornii, teda v krajinách, ktoré boli postihnuté najviac, tam to mali ve¾mi zlé.

vých alebo ¾avých konèatín, teda poklesnutie alebo pád ruky. Ïalší hlavný príznak je
porucha reèi. Pacient buï nerozpráva, nerozumie, èo mu hovoríte, alebo rozpráva
ve¾mi zastrene, prípadne neartikuluje. To
sú také hlavné príznaky.

Neskoro však chodili aj samotní pacienti,
lebo sa báli chodiť k lekárovi či zavolať si
záchranku.
Áno, aj to bol problém. Dokonca sme rozmýš¾ali, že spravíme nejakú kampaò, aby
chodili vèas, aby sa nebáli.

To však môže byť niekedy zradné, ľudia
môžu mať pocit, že ten človek je opitý.
Známym príkladom je herec Pavol Mikulík, ktorého personál hotela nechal ležať
na izbe mysliac si, že to prehnal s alkoholom.
Áno, to je pravda. Aj ja mám takúto príhodu s mojim známym, tiež lekárom. Padol
na zem a všetci si mysleli, že je opitý. Nakoniec sa zistilo, že má mozgovú príhodu.
Našśastie to prežil.

Spomenuli ste, že liečba sa za tie roky výrazne posunula a mnohí pacienti majú aj
po mozgovej príhode šancu na prežitie,
dokonca aj na plnohodnotný život. Koľko
percent?
Endovaskulárna lieèba je lieèba pacientov, ktorí majú upchatú ve¾kú tepnu mozgovú a už len ten fakt znamená śažký neurologický deficit. Ak tá tepna zostane
neotvorená a cieva ostane nerekanalizovaná, nespriechodnená, je ve¾ký predpoklad,
že pacient zomrie na rozsiahle mozgové

Ako sa vyrovnáte s tým, keď sa vám niečo
nepodarí, keď viete, že ste to mohli urobiť
inak, lepšie? Každý človek môže urobiť
chybu, v medicíne to však často končí fatálne.
Beriem to všetko ve¾mi osobne. Je to nepríjemné a zožierajúce.
Trápi to človeka aj po tých
rokoch praxe?
Urèite áno. Rozhodne. Ak
ho to nebude trápiś... viete,
¾udia ve¾mi èasto hovoria, že
keï lekár neprejavuje súcit
alebo nie je emocionálne
vtiahnutý do príbehu pacienta, tak to nie je lekár, nech ide
preè a nech to nerobí. Ale to nie je pravda,
lekár nemôže byś vtiahnutý do každého príbehu. Pretože ak by lekár bol vtiahnutý do
každého prípadu, do každej situácie, ktorá
nemusí skonèiś dobre pre pacienta, zbláznil
by sa, asi by sa zastrelil. Nie je to možné.
Lekár aj vzh¾adom na svoju psychohygienu
musí dbaś na to, aby si niekedy držal odstup.

Ak by lekár bol vtiahnutý
do každej situácie, ktorá
nemusí skončiť dobre pre
pacienta, zbláznil by sa.

poškodenie. To je najhorší scenár, ktorý sa
týka pomerne ve¾kého percenta pacientov,
prípadne ostávajú s ve¾kým neurologickým deficitom, èo znamená, že ostáva pripútaný na lôžku, je odkázaný na starostlivosś rodiny. Endovaskulárna lieèba dokáže
zhruba 40 percent pacientov vrátiś do normálneho stavu ako pred mozgovou príhodou, asi 35 percent pacient ostáva s neurologickým deficitom, ale sú v stave, že sa
môžu postaviś, môžu rozprávaś, pomáhajú
pri dennej starostlivosti. A 30 èi 35 percent
je vo ve¾mi śažkom stave alebo zomrie.
Takže minimálne polovica je vo ve¾mi
dobrom stave alebo s minimálnym deficitom.
Pri mozgovej príhode je najdôležitejší čas.
Bežný človek ju však niekedy nedokáže tak
rýchlo rozlíšiť. Čo by si mal všímať? Kedy
by mal spozornieť?
Jeden z hlavných príznakov je najmä pokles ústneho kútika, niekedy sa však tento
symptóm zneužíva pri volaní záchranky. Ja
by som k tomu rozhodne pridal slabosś pra-

A potom takého lekára pacient často označí, že je arogantný.
Áno, to je ve¾mi èasté, mohol by som rozprávaś do noci také príbehy. Slováci sú
v tom dosś rozmaznaní, musia maś všetko
okamžite, hneï a zadarmo, a èo najviac
a nieko¾kokrát. Teda nieko¾ko vyšetrení
magnetickou rezonanciou, CT, nieko¾kokrát neurologické vyšetrenie, nieko¾kokrát
vyšetrenie u rôznych odborníkov.
Pacienti sa asi dosť zmenili za tie roky, čo
pracujete ako lekár...
Urèite áno, sú viac arogantní. Ešte 90.
roky boli pokojné a zlomilo sa to pri mi-

▼

tov roène, ktorí sú lieèení endovaskulárnou lieèbou s cievno mozgovou príhodou.
Hovoríme o pacientoch, ktorí sú zo spádu
približne milión obyvate¾ov, to je Trnava,
èasś Trnavského kraja, Piešśany, Hlohovec,
potom Trenèiansky kraj a èasś Nitrianskeho kraja. Je to asi tak pol na pol, polovica
je z nášho Trnavského kraja a druhá polovica sú pacienti z iných krajov.
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▼

Neurológia
nistrovi Zajacovi, vtedy sa to nejako rozbehlo. Viete, keï mi trikrát dovezú záchrankou pacientku, ktorú bolí hlava a na
tretíkrát už nevydržím a poviem jej, nehnevajte sa, ale nemôžete sa stále doviezś
sanitkou, lebo možno práve teraz má niekto mozgový alebo srdcový infarkt, niekde padne a rozbije si hlavu a naozaj potrebuje záchranku, nemusí ju teraz dostaś.
Už pri druhej návšteve som vám hovoril,
že viac vám nemôžem daś, musíte ostaś
doma, ležaś a èakaś, kým zaène úèinkovaś
liek. Pretože niekedy ani neèakajú na to,
že im zaène úèinkovaś liek, okamžite si
volajú záchranku. A tá istá pacientka potom upadla do hystérie, že som arogantný
a hajzel, lebo jej nechcem daś lieky, ktoré
máme urèite ukryté pre lekárov a sestrièky a ich rodiny. Úplne vážne mi zaèala
rozprávaś, že máme lieky, ktoré nedávame
obyèajným ¾uïom a máme ich schované
len pre nás, personál.
Primára robíte už 18 rokov. To je celkom
dlho. Za tých 18 rokov ste vystriedali niekoľkých ministrov. Kam smeruje slovenské
zdravotníctvo?
Keby som to povedal jedným slovom,
bol by som neslušný. Ťažko povedaś. Jediné, èo mi prekáža, a myslím, že to nie je
len slovenský problém, je, že nemocnice
sú považované za politické trafiky. Toto
ma zožiera najviac, možno by ma pán minister hneï pokarhal, že èo to rozprávam,
ale toto je asi najväèšia chyba slovenského
zdravotníctva, ktorá stále pretrváva. Nech
si ktoko¾vek èoko¾vek rozpráva. Pretože
nekvalitný manažment závislý na politike, ktorý sa mení každé štyri roky, nedáva
zmysel. A to ve¾mi ubližuje systému. Napríklad americké nemocnice majú nieko¾kých ¾udí, ktorí sa zaoberajú len manažmentom nemocnice, riešia len personál a vybavenie nemocnice tak, aby
dosahovala špièkové výsledky. Tam je
napríklad ve¾mi rozšírené, èo na Slovensku nie je, že do nemocnice prichádzajú
peniaze zvonku. Ja som sa o to aj pokúšal,
keï sme tu zaèínali, ale nejako sa to neujalo, nikto to nechcel robiś. Až potom, v rokoch 2002 – 2003, sme takto vybudovali
intenzívnu jednotku na neurológii, èo bolo neobvyklé.
Sledujete situáciu u vás doma, v rodnom
Bulharsku? Ako vyzerá zdravotníctvo
tam?
Áno, sledujem. V našej oblasti, teda
v neurológii a lieèbe cievnej mozgovej príhody je to podstatne horšie ako na Slovensku.

Pamätáte si svoj prvý deň v práci?
Áno. Ako som spomenul, zaèal som pracovaś na neurochirurgii. Prvý deò v práci
som bol s profesorom na operácii aneuryzmy bazilárnej tepny, èo je zdåhavá a nepríjemná operácia. A keï som prešiel na
neurológiu, tak v prvý deò, keï som nastúpil, som musel ísś, ako najmladší doktor, s pacientom na CT vyšetrenie. Vtedy
boli v Bratislave len dva CT prístroje, jeden
na Kramároch a druhý na Mickiewiczovej.
Prístroj na Kramároch bol pokazený, tak
som musel ísś s pacientom po operácii
mozgového nádoru dole na Mickiewiczovu. Naložili nás do sanitky, a keïže vyzeralo, že sa s ním dá dohodnúś, keï nás
vyložili, povedal som mu, nech si sadne
a poèká, kým vybavím vnútri ambulancie
prijatie. Keï som potom vyšiel vonku, pacienta nikde. Našiel som ho, ako sa v župane a s obväzom na hlave premával pred
vtedajšou kaviaròou, ktorá bola oproti
nemocnici. Tak vyzeral môj prvý deò
v práci.
Vidím, že tých vtipných príhod máte viac.
Pamätám si aj moje prvé konzílium.
Zvyèajne totiž lekári robia konzultácie vo
svojom odbore na iných pracoviskách, ak
je to potrebné. Prvýkrát som musel ísś
v rámci pohotovostnej služby na pôrodnicu. Pacientka tesne pred pôrodom mala
tetanický záchvat. Teda teraz viem, že to
bol tetanický záchvat, vtedy som to nevedel. Tak som tam prišiel, videl som tam
rodièku tesne pred pôrodom, nevedel som,
èo mám robiś. Navyše, na izbe bol aj profesor, prednosta kliniky, ktorý práve robil
vizitu. Všetci pozerali na mòa. A tak som
zaèal pacientke ohmatávaś brucho a oni sa
ma zaèudovane opýtali – vy ste neurológ?
Tak naèo jej ohmatávate brucho?
Práca lekára je náročná, fyzicky aj psychicky. Ako najradšej relaxujete?
Èítam, chodím do kina a trávim èas
s rodinou.
Máte aj nejakých nasledovníkov v rodine?
Bohužia¾, áno. Dve moje dcéry študujú
medicínu, aj keï ja som to nechcel. No
vybrali si to samy, jedna je teraz v treśom
roèníku v Brne a druhá je druháèka v Bratislave.
Aj manželka je lekárka?
Áno, ona bola detská reumatologièka
v Bratislave v Detskej fakultnej nemocnici,
ale teraz robí mimo svojho odboru.
Katarína Lovasová
Foto: Peter Mayer

2. MIESTO

MUDr. Miloslav
Dvorák, PhD.
primár oddelenia neurológie
Nemocnice Svet zdravia Spišská Nová
Ves, hlavný lekár siete ProCare a Svet
zdravia pre neurológiu
Rodený Nitran pracuje ako primár na neurologickom oddelení v Nemocnici Svet zdravia
Spišská Nová Ves od apríla 2007. Venuje sa
i bohatej publikačnej a prednáškovej činnosti.
Je členom viacerých odborných spoločností,
členom rady Slovenskej neuropsychiatrickej
spoločnosti či členom širšej redakčnej rady
časopisu Neurologie pro prax. Protipólom jeho početných pracovných aktivít je jeho umelecké zameranie. V roku 1989 sa začal venovať rezbárstvu a maľovať prvé obrazy.

3. MIESTO

MUDr. Anna
Cvengrošová
primárka neurologického oddelenia
FNsP J. A. Reimana Prešov
V roku 1996 ukončila štúdium na LF UPJŠ
v Košiciach. Hneď po ukončení nastúpila
do prešovskej nemocnice, v ktorej pracuje
doteraz. V roku 2001 získala atestáciu I.
stupňa a v roku 2013 atestáciu – špecializačnú skúšku podľa smerníc. Od roku
2005 (od vzniku SM ambulancie v prešovskej nemocnici) sa zároveň venuje pacientom s roztrúsenou sklerózou multiplex. Je
členkou Slovenskej neurologickej spoločnosti a sekcie pre demyelinizačné ochorenia. Spolupracuje s pacientskymi organizáciami, aktívne prednáša a vzdeláva.
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▼

Chirurgia

Nádory nechodia
do školy
Slovenským špičkovým odborníkom svetovej úrovne v oblasti bioptickej diagnostiky
onkologických a hematologických ochorení je prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., z Ústavu
patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského
a Univerzitnej nemocnice Martin.
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., Ústav patologickej anatómie LF UK a UN Martin
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Prečo ste sa rozhodli pre štúdium medicíny?
Obaja moji rodièia boli lekári. Navyše,
v èasoch môjho detstva ve¾a lekárov bývalo
v nemocnici, rovnako aj moji rodièia, a tak
ja som do svojich 8 rokov vyrastal v prešovskej nemocnici, kde som sa narodil. Takže
si ani nespomínam na úvahy o inom povolaní.
A prečo práve patológia?
To má dva dôvody. Jeden je opäś rodinný.
Môj otec bol patológ, zakladal prešovskú
patológiu, a potom, keï v Martine vznikala
tretia slovenská lekárska fakulta, patril medzi jej spoluzakladajúcich èlenov. Takže
som mal doma vzor a súèasne som tušil, že
patológia sa zaujímavo mení – posúvala sa

Možno patológiu považovať za odbor bez
emócií?
Urèite nie a má to opäś dve stránky. Jednou je emoèná záśaž z vlastnej práce a druhá je emoèná záśaž z toho, že ten výsledok
musíte s niekým odkomunikovaś. Nebál
som sa emoènej záśaže ako takej, považujem sa za pomerne vyrovnaného èloveka,
ale nechcel som byś ten, ako som povedal,
ktorý bude musieś priamo komunikovaś
s pacientom. Samozrejme, dnešná patológia, zvlášś tá, ktorú robíme na našom univerzitnom Ústave patológie v Martine, je
o ve¾kej emoènej záśaži a aj o èasovom strese. Sme v pozícii dvoch národných konzultaèných centier onkologickej diagnostiky
z bioptických vzoriek pacientov. Celý náš
tím je v tom ve¾mi dobrý, sme žiadaní konzultanti pre všetky onkologické pracoviská
a ide o ve¾mi závažné diagnózy, ktoré v sebe nesú emoènú záśaž. Aj èasovú, lebo onkológ v záujme lieèby pacienta chce poèuś
diagnózu „hneï“. Keï vyšetrujem bioptickú vzorku nádoru dieśaśa, ako napríklad
vèera, keï som uzatváral biopsiu 13-roèného dieśaśa, a viem, èo podpisujem, je jasné,
že tam je aj emoèná záśaž. Mne išlo skôr
o to vyhnúś sa komunikácii, ale ako to býva,
osud ma dobehol. Tým, že sme sa dostali
na urèitú pozíciu, keï už aj pacienti vnímajú, že existujeme a chápu význam práce
patológa, tak sa èasto stáva, že si vyžadujú
priamu komunikáciu s nami. Dnes už viem,
že moje študentské obavy boli zbytoèné, že
som schopný komunikovaś aj s pacientmi
a takisto spolupracujem s celým radom pacientskych organizácií.
Spomenuli ste, že patológia je iná ako v minulosti. V čom?
Patológia minulosti sa sústreïovala na
analýzu makroskopického a mikroskopického nálezu pitvy pacientov zomretých
v nemocnici. Od èias ministra Zajaca, ktorý
založil v roku 2004 Úrad pre doh¾ad nad
zdravotnou starostlivosśou, boli pitvy vyòaté z kompetencií pracovníkov na patológi-

ách a presunuté do úradu. To, mimochodom, nepovažujem za najšśastnejší krok,
ale je to status quo, ktoré existuje, ktoré sa
nezmení. Takže slovenská patológia je odvtedy typická klinická patológia, ktorá spracováva a analyzuje cytologické a bioptické
vzorky pacientov získaných rôznymi zákrokmi, od cytologických sterov cez punkcie èi endoskopie až po vzorky z chirurgických zákrokov. Tým posunom, ktorý som
vnímal už ako mladý študent, bolo, že poèty potrebných pitiev v patológii klesajú
s rozvojom èoraz presnejších diagnostických metód vrátane rádiologických. Potreba
overovaś správnosś diagnózy a lieèby pacienta po jeho úmrtí preto klesala. A súèasne vtedy som sa zaèal èoraz viac zaujímaś
o bioptickú onkologickú diagnostiku. To je
to, èo môžeme – ako to hovoríme aj našim
študentom – oznaèiś za „patológiu pre živých“ a vïaka tomu sa patológ stal dôležitým partnerom kliniky. Výsledky práce patológa sú èoraz zložitejšie a komplexnejšie
a aj významnejšie – okrem ich tradiènej
diagnostickej úlohy ich význam stúpol, lebo
sú dôležité aj pre prognostickú stratifikáciu
pacientov a dnes súèasne aj pre vo¾bu
správnej individualizovanej lieèby šitej na
mieru pacienta v rámci tzv. personalizovanej èi precíznej medicíny. Ten posun a rozvoj stále nových a nových metód, ktoré
ponúkali nové možnosti analýzy nádorového tkaniva – to ma zaujalo. Bolo to fascinujúce a som ve¾mi rád, že som to zažil a mohol byś pri tom.
Patológa považujem za osobu, ktorá by
mala vedieť takmer všetko, mala by mať
najväčší záber v medicíne. Je to pravda?
V zásade by to asi mala byś pravda, ale pri
dnešnej komplexnosti patológie nikto nemôže vedieś všetko, ani ve¾mi múdry patológ. Ale je pravda, že v našom odbore sa
stretávame s diagnostikou pacientov, ktorí
ležia na rôznych oddeleniach alebo chodia
do rôznych ambulancií. Èiže spolupracujeme aj s internou, aj s chirurgiou, aj s gynekológiou, aj pediatriou a ïalšími, je to taký
multiodborový poh¾ad, ktorý musíme v sebe niesś a rozumieś mu. A navyše platí, že
dobrý patológ si musí teoreticky osvojiś celý
rad nových metodík a byś schopný ich presadiś – intelektuálne, personálne, ale aj finanène – do svojej praxe. Aj preto je dôležitá centralizácia špecializovanej diagnostiky,
lebo nie každý môže byś expertom vo všetkých oblastiach, je to vlastne obdoba èi súèasś dnes diskutovanej stratifikácie zdravotníckych pracovísk. Spomenul som už rozvoj nových metód, patológia prešla od
klasickej histologickej metodológie, histolo-

▼

od vyšetrenia màtvych k vyšetreniam pre
živých. A zdalo sa mi aj príśažlivé zistiś, ako
sa patológia zmení, kam sa posunie a byś
pri tom. Druhým dôvodom bolo, že aj napriek tomu, že ma považujú za dosś výreèného, že som sa akosi obával byś v priamom kontakte s pacientmi. Nevedel som
odhadnúś, ako by som znášal emoènú záśaž
pacientom oznámiś, èo im je, rozprávaś sa
s nimi, atï. Preto už od zaèiatku štúdia som
smeroval k diagnostickej medicíne a v rámci toho som neuvažoval o nièom inom ako
o patológii.
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Patológia a súdne lekárstvo
gických techník, najprv na histochemické,
neskôr aj imunohistochemické metódy,
potom postupne na molekulárne genetické
metódy a dnes sa už posúva do stavu, že
vyšetrujeme nielen tkanivové vzorky, èiže
tkanivové biopsie, ale aj tzv. tekuté biopsie.
To znamená, že sme schopní dokázaś aj pre
lieèbu pacienta dôležité napr. genetické
zmeny v nádorovom tkanive a tieto zmeny
pri získaní krvi, resp. plazmy pacienta identifikovaś aj z nej. Najnovšie aj do patológie
vstupuje umelá inteligencia, ktorá v priebehu pár rokov bude urèite ve¾mi dôležitá.
Patológ musel zvládnuś na jednej strane
multiodborový prístup a na druhej strane
nové technológie. To však nemôže zvládnuś
jeden èlovek „samotár“, preto rád a s rešpektom zdôrazòujem, že sme dobrí v onkologickej a inej diagnostike, lebo máme dobrý tím, je nás v òom dosś lekárov aj iných
odborníkov, napr. absolventov prírodných
vied, a keï dáme hlavy dokopy, tak by sme
mali vedieś vyriešiś väèšinu problémov
v diagnostike.
Na čo konkrétne sa špecializujete?
Ja som to, komu hematológovia hovoria
„lymfomaniak“, od zaèiatku mojej profesionálnej dráhy som sa venoval bioptickej diagnostike malígnych lymfómov, ktorá bola
vtedy na Slovensku dosś zaostalá. Od polovice 80. rokov je naše pracovisko v pozícii
národného konzultaèného centra pre celé
Slovensko, to znamená, že buï vyšetrujeme
materiál poslaný nám priamo zo špecializovaných klinických pracovísk a ambulancií,
napr. pri podozrení na ochorenie krvotvorného a lymfatického tkaniva, alebo materiál
poslaný regionálnym patológom, ktorý keï
vidí, že ide o nádor alebo ochorenie, ktoré
sa týka krvotvorného a lymfatického tkaniva, tak preposiela materiál k nám na konzultáciu. A my pre tieto konzultácie disponujeme dostatkom špeciálnych metód a aj skúseností. Na tomto som vyrástol, táto èasś
patológie bola zaujímavá práve v tom, že
v nej ve¾mi rýchlo dochádzalo k rozvoju
nových metód. Dnes už to nie je len hematopatológia alebo hematoonkologická patológia, ktorej sa venujem, dnes sme prešli na
diagnostiku tzv. molekulovej patológie väèšiny solídnych nádorov, ktoré je potrebné
vyšetrovaś u pacientov v SR. Èiže spojili
sme naše odborné znalosti spolu s metodológiou, podarilo sa nám byś úspešnými
v získavaní potrebných grantových prostriedkov a pod., aj preto sme sa dostali na
tú úroveò, kde sme.
Pre celé Slovensko?
Áno, Ministerstvo zdravotníctva SR nás

vymenovalo do pozície dvoch referenèných
centier. Jedno je Národné centrum konzultaènej diagnostiky ochorení krvotvorby
lymfatického tkaniva a druhé je Národné
konzultaèné centrum bioptickej diagnostiky
zriedkavých nádorových ochorení, pod tým
sa schovávajú najmä niektoré typy p¾úcnych karcinómov, zhubných nádorov
GIT-u a iné typy zhubných nádorov s dokázate¾nou genetickou a inou alteráciou významnou pre tzv. cielenú lieèbu a imunoterapiu.
Je niečo, čo vás ešte dokáže pri vzorkách
prekvapiť?
Urèite áno. S mojím nielen zástupcom,
ale aj priate¾om MUDr. Petrom Szépem,
CSc., zvykneme niekedy povedaś, že nádory nechodia do školy. To, èo sa o nádorových jednotkách píše v knihe, teda ako tradiène vyzerajú, aký by mali maś morfologický obraz, aký majú fenotyp a aké genetické
zmeny, tak to neplatí všeobecne a vždy.
Existuje celý rad tzv. diagnostických
orieškov, kde sa na prvý poh¾ad èloveku
zdá, že je to jasné, ale potom, keï to zaène
analyzovaś, vidí, že to vôbec nie je jasné
a dosś sa nad tým natrápime. Takéto nálezy
nás vedia prekvapiś.

aj naši absolventi budú radi pracovaś v moderných slovenských zdravotníckych zariadeniach. Nebojím sa zaostávania vedomostnej úrovne, vidím to aj na medzinárodných
seminároch, na európskych, svetových kongresoch, že to, èo produkujeme my a iní,
keï poèúvame ich výsledky, je porovnate¾né. V èom zrete¾ne zaostávame, sú napr. aj
skríningové vyšetrenia našej populácie,
a pritom je to úplne krátkozraké, pretože
každý rozumne uvažujúci èlovek si uvedomuje, že skríning nám zachytí pacientov
predtým, než u nich vypukne choroba, alebo ich zachytí vo ve¾mi vèasnom štádiu. Tu
štát v minulosti zlyhal a je najvyšší èas rozvinúś poèiatky novopripravovaných programov aj v rámci nedávno vytvoreného Národného onkologického programu, lebo
dobré skríningy zásadne pomôžu ¾uïom
a v koneènom dôsledku šetria náklady na
zdravotnú starostlivosś, a teda aj štát ve¾mi
ušetrí.
Martin je asi najbližšie k novej štátnej nemocnici. Chceli by ste novú nemocnicu?
Martin a my v Martine pracujúci zdravotníci snívame o novej nemocnici ve¾mi dlho.
Martin má vïaka predošlému dekanovi našej fakulty prof. Dankovi, ktorý je dnes pri-

Ste medzinárodne uznávaným odborníkom. Keď našu
Aj do patológie vstupuje
patológiu porovnáte so zaumelá inteligencia, ktorá
hraničím, sme na rovnakej
v priebehu pár rokov bude
úrovni? Alebo máme priestor
na zlepšenie?
určite veľmi dôležitá.
V zahranièí som odpracoval tri roky. Myslím, že vedomostne, nielen v patológii,
mátorom mesta Martin, projekt, ktorý priosme na porovnate¾nej úrovni, nemáme sa
ritne vznikal pod jeho taktovkou a dnes
za èo hanbiś. Vyspelé zahranièie nám trov òom úspešne pokraèuje terajšia dekanka
cha uteká nielen s organizáciou a fungujúprof. MUDr. Andrea Èalkovská, DrSc.,
cimi systémami, ale najmä s rozvojom nov spolupráci s vedením martinskej univervých metodológií, ktoré, ako napr. aj genezitnej nemocnice. A ja osobne som v dobtické vyšetrenia biopsií, vyžadujú
rom slova zmysle hrdý na to, že som èlešpecializované technológie, prístroje, ktoré
nom tzv. core-teamu budovania novej unisú drahé. V našom štáte sa nie vždy venoverzitnej nemocnice, zodpovedám za
vala dostatoèná pozornosś ich zabezpeèeprípravu usporiadania diagnostických laboniu, tu mám na mysli najmä ve¾ký investièratórnych metód v rámci novej nemocnice,
ný a technologický dlh a zastaranú infraša tým napomáham celému projektu. Samotruktúru v slovenskom zdravotníctve. Kvôli
zrejme, som ve¾kým fanúšikom novej netomu môže vzniknúś dojem, že niektoré
mocnice, pevne verím, že tá nemocnica tu
veci najmä v západnej rozvinutej Európe
bude na prospech nielen regiónu, ale ako
alebo v USA sa nám vzïa¾ujú, ale je to len
moderná univerzitná nemocnica tretieho
urèitý technologický náskok. Preto vidím
tisícroèia aj celému Slovensku.
ve¾kú výzvu aj v kontexte pandémie COVID-19, že ak sa budú európske peniaze
Tým, že ste pracovníkom Jesseniovej lekárinvestovaś nielen do výstavby nových neskej fakulty a univerzitnej nemocnice, stremocníc, v èom držím prsty, ale aj do techtávate sa aj so študentmi. Majú medici zánologickej modernizácie slovenského zdraujem o patológiu?
votníctva, tak sa nemáme èoho báś. A urèite
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Prof. L. Plank hovorí, že emočne
najťažší sú detskí onkologickí pacienti.

Patológia stále patrí medzi, ako sa ešte
v ére socializmu oznaèovalo, neatraktívne
odbory. Aj keï tým, že dochádza k rozvoju metodológie, a tým, že dnešná moderná
patológia je klinická patológia, tak atraktivita odboru je vyššia a záujem by mal byś
dnes výraznejší ako v minulosti, keï každý mal pred sebou len pitvy èi hrôzu z pitevného traktu. Nemôžem povedaś, že by
študenti nemali záujem, ale odbory ako
interná, chirurgia, kardiológia, pediatria,
gynekológia, teda tie ve¾ké klinické, sú
atraktívnejšie. Na druhej strane musím
zdôrazniś, že väèšina mladých ¾udí, ktorí
sú v našom kolektíve lekárov a ïalších špecialistov, sú naši odchovanci a bývalí študenti. Aj preto sa teším, že aj v 5. a 6. roèníku prichádzajúceho akademického roka,
ktorý sa zaène teraz na jeseò, máme ïalších záujemcov, ktorí už s nami spolupracujú v študentskej vedeckej èinnosti a po
promócii by chceli s nami ostaś pracovaś.
Èiže nie je to masívny záujem, keï by sme
si mohli vyberaś z desiatich uchádzaèov,
ale pracujeme s ¾uïmi, ktorí prejdú u nás
urèitým vývojom, takže vieme, èo je
v nich, a keï majú záujem, snažíme sa ich
prijaś a umožniś im ich dobrý odborný rast
a zaujímavú prácu.
Máme dostatok patológov na Slovensku?

Celoslovensky je to s poètom patológov
horšie, existujú indikátory napr. ideálneho
pomeru poètov klinikov a patológov, indikátory, ko¾ko vyšetrení môže patológ povedzme za deò zvládnuś a pod. Momentálne
nemám k dispozícii èísla, napriek tomu, že
som hlavný odborník MZ SR pre patológiu,
neviem vám vysypaś z rukáva presné èísla.
Súèasne vnímam, že v slovenskej patológii
dlhodobo prevládajú sśažnosti na ve¾kú pracovnú záśaž, èo súvisí nielen s nárastom
poètov vyšetrení, ale aj so vzostupom ich
zložitosti a nároènosti pri zhodnotení nových metodických postupov. Súèasne však
s radosśou vidím na našich seminároch
a kongresoch ve¾a mladých tvárí, èiže do
odboru vstupuje ve¾a mladých ¾udí. Musíme to podporovaś, my uèitelia medikov na
lekárskych fakultách, ako aj na pracoviskách patológie, aj keï to neraz naráža na
ekonomické problémy.
Ako by ste zhodnotili spoluprácu s poisťovňami a celkovo situáciu s financovaním?
Naša spolupráca so zdravotnými poisśovòami prešla a prechádza urèitým vývojom.
Mne pripomína sínusoidu, raz si hore, raz
si dole a, otvorene povedané, niektoré veci
sa presadzujú ve¾mi śažko. Rozumiem, že
ekonomická situácia je dnes taká, aká je, ale
robím v tejto nemocnici 45 rokov a 45 rokov

poèúvam, že nie sú peniaze. Ja už taký argument neberiem. Ide o to, èi sa my všetci,
naši zodpovední politici a manažéri, ale aj
zdravotné poisśovne pozeráme dostatoène
ïaleko dopredu. Pretože, žia¾, èasto ide
o nesystematické riešenia, nieèo vyskoèí,
zaène sa o tom diskutovaś, rokujeme s nimi,
akceptujú to, ale nie je v tom jednoznaèný
preh¾adný systém, ktorý by jasne povedal,
aké kroky treba vykonaś, aby sa problémy
riešili systémovo a nie nárazovo, keï vypuknú. Tu môžem uviesś èeský príklad,
ktorý poznám zo spolupráce s èeskými kolegami v onkologickej diagnostike. Keby
sme na Slovensku dokázali dosiahnuś stav
viac-menej fungujúci v ÈR, už to by bol pokrok. Keï Èeská všeobecná poisśovòa odsúhlasí hradenie terapie liekom v rámci cielenej lieèby, tak súèasne otvorí rokovanie
s výborom èeskej patologickej spoloènosti
a opýta sa ich, ktoré pracoviská, resp. diagnostické centrá sú schopné diagnostický
test nevyhnutný pre indikovanie daného
lieku urobiś, a má preh¾ad, ktoré pracoviská
sú akreditované a schopné toto vyšetrenie aj
realizovaś pre daný región. Keby sme toto
dosiahli na Slovensku, to by bol systémový
prístup a ve¾ký pokrok v prospech pacientov, u ktorých sa zvažuje podanie daného
lieku. Mnohokrát je diskusia s poisśovòami
pridlhá a zložitá, nechcem povedaś, že je to
súboj, aby to nevyznelo hrôzostrašne, ale
musíme ve¾mi dlho dôvodiś, kým to druhá
strana akceptuje a trvá ve¾mi dlho, kým sa
výsledok realizuje v praxi. A potom je ešte
jedna vec, ktorú si nemôžem odpustiś. Totiž
ak už poisśovòa uzná potrebu úhrady, tak
je neraz otázne, èi k úhrade aj reálne dôjde,
pretože každý poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti má istý zmluvný objem. Napríklad my, èi už v univerzitnom ústave, alebo
v neštátnom laboratóriu Martinské bioptické centrum, pravidelne vyrábame tzv. nadlimity. To znamená, že prekraèujeme našou
diagnostickou produkciou to, èo je zazmluvnené, èiže môže sa staś, a aj sa to stáva,
že síce daný výkon je zazmluvnený, ale reálne k jeho finanènej úhrade nedochádza.
To sú systémové chyby, ktoré treba odstrániś. Uvítal by som, keby dialóg s poisśovòami bol systémový a mal stanovené pravidlá.
Je mi jasné, že zázraky sa urobiś nedajú
a že aj poisśovne pracujú s urèitým objemom finanèných prostriedkov, obzvlášś
v tomto ekonomicky zložitom období, ale
nemožno neustále používaś argument, že to
nejde, lebo nie sú peniaze. Treba si rozmys35
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Patológia a súdne lekárstvo
imunohistochemickej detekcii predpokladaného antigénu, používame sondy a tie sondy sa nám naviažu na danú génovú štruktúru a výsledok vidíme urèitou farebnou
zmenou. Buï na to staèí bežný optický
mikroskop, alebo pri tzv. fluorescenènej in
situ hybridizácii, keï je výsledok fluoreskuSpomínali ste aj využitie inovácií v odbore.
júcej farby, na to potrebujeme fluorescenèČo konkrétne si mám predstaviť pod inováný mikroskop. Asi všeobecne najznámejšou
ciami v patológii?
takouto analýzou je napr. dôkaz zmien géNie je to len technika, jeden a ten istý
nu HER2 v biopsii karcinómu prsníka, èo
mikroskop, ktorý mám a ktorý je technolooprávòuje indikovaś cielenú, tzv. anti-HER2
gický inovovaný, je vyspelejší, má lepšiu
lieèbu. Druhá možnosś identifikácie génovej
optiku, lepšie ovládanie, je však v princípe
zmeny je napríklad izolácia DNA aj RNA
tým istým mikroskopom, ako bol pred 30
nádorových buniek z tkaniva, èo dnes už
rokmi. Prvý metodický posun v patológii
nie je metodický problém a analyzovaś ich
nastal po ére, v ktorej sa patológ najprv šperôznymi postupmi. Na to dnes existujú rôzciálnymi histologickými farbeniami snažil
ne metódy, od PCR reakcií, ktoré prešli urodlíšiś jednotlivé typy buniek alebo tkanív,
èitým vývojom, až po ve¾mi sofistikované
tak možno odlíšiś napríklad svalové tkanivo
metódy. Aj tu môžem uviesś dosś známy
od kolagénového väziva. S rozvojom imupríklad – identifikáciu mutácií génu EGFR
nohistochémie nastala prvá metodická exv tkanive p¾úcnej rakoviny, èo umožní onplózia. Imunohistochemická diagnostika je
kológovi lieèiś pacienta cielenou anti-EGFR lieèbou s podV čom zreteľne zaostávame, statne lepším výsledkom než
pri klasickej chemoterapii.
sú napr. aj skríningové
A potreba identifikácie tavyšetrenia, a pritom je to
kýchto genetických zmien
v nádore neuverite¾ne naúplne krátkozraké.
rastá. Aj v našom tíme sme
schopní robiś zložité a komplexné analýzy parafínového
materiálu tkaniva nádoru po izolácii DNA aj
kombinácia metódy imunologickej, histoloRNA metódou masívneho paralelného sekgickej a chemickej, keï sme schopní v tkavenovania, známou ako NGS. To isté potom
nivovej vzorke, v histologickom reze, idenplatí aj pre vyšetrenie krvi v rámci tzv. tekutifikovaś antigény. To znamená to, èo je
tej biopsie, pretože tie isté nukleové kyselinevidite¾né v histologickom preparáte, sa mi
ny sa dajú izolovaś aj z krvi pacienta, resp.
v rovnakom reze tkaniva spracovanom imuz jeho plazmy po odstredení krvi. Ide
nohistochemickou metódou v tom istom
o neinvazívny zákrok, ktorý prináša výhodu
mikroskope ukáže – vidím, èi vo vyšetrovapacientovi aj jeho poisśovni, lebo na rozdiel
nom tkanive èi bunke daný antigén je alebo
od potreby povedzme operácie èi bronchonie je. A potom už záleží len na mojej vzdeskopie nezaśažuje pacienta a je výhodný
lanosti a skúsenosti, èi viem, èo prítomnosś
z h¾adiska nákladovosti zdravotnej starostalebo neprítomnosś daného antigénu znalivosti. Samozrejme, tu už nastupuje techmená. To má mimoriadny význam v onkonológia, potrebujete urèité komplexné vybalogickej diagnostike, najmä v diagnostike
venie, nielen samotné a nie lacné genetické
tzv. menej diferencovaných menej zrelých
analyzátory, ale aj adekvátne tomu vzdelanádorov, kde morfologicky je nemožné naných ¾udí. Èo by som rád hrdo zdôraznil, že
pr. povedaś, èi je to karcinóm alebo sarkóm
v našom tíme, jeho všetkých zainteresovaa použitím imunohistochemických metód
ných laboratóriách, ako aj v biomedicína ich vzájomnou kombináciou vieme túto
skom centre našej fakulty, ktoré vzniklo
dilemu vyriešiś. To bola prvá etapa, ktorá
s podporou eurofondov, sa nám podarilo
nastala. Potom prišla ïalšia technologická
vytvoriś špièkový tím ¾udí, ktorí týmto techrevolúcia, lebo sme prišli na to, že v tkanive
nológiám rozumejú.
ostávajú aj po jeho fixácii a spracovaní zachované nielen antigény, ale aj gény, a je len
Má priestor v patológii umelá inteligencia?
otázka, akými cestami vieme ich patologicTo je zatia¾ posledná revolúcia, ktorá
ké zmeny rozpoznaś. V zásade existujú dve
vstúpila do medicíny aj patológie v priebemetódy, prvá sa volá in situ hybridizácia, to
hu posledných rokov. V každom medicínznamená v tom istom histologickom reze
skom odbore existujú tzv. bežné veci a zlonamiesto protilátky, ktorú používame pri
lieś, èo v tomto štáte sme schopní poskytnúś
za verejné zdravotné poistenie a èo nie.
A potom to treba jednoznaène verejnosti
povedaś a zaèaś uvažovaś o pripoistení. Iná
cesta neexistuje.

žitejšie veci. Napríklad v p¾úcnej onkológii
alebo gynekologickej onkológii roky existovali na pracoviskách patológie tzv. cytologickí skríneri, ktorí sa nauèili rozlišovaś morfologicky normálne a choré bunky. Z celého
množstva cytologických vyšetrení, ktoré
bolo treba spraviś, vyèlenili, èo je normálne,
a tak patológ vedel, že sa môže v práci sústrediś na vyèlenenú podskupinu, kvantitatívne menšiu, toho abnormálneho a v nej
stanovovaś diagnózu. Umelá inteligencia
dnes, ak je správne nastavená, vie analogicky robiś to isté. Vie odbremeniś èloveka od
niektorých rutinných èinností. Samozrejme,
dnes to prebieha v experimentálnej rovine,
ale viem, že je rad pracovísk vo svete, ktoré
sa už vydali touto cestou, ich výsledky sú
zaujímavé, a dokonca poznám štúdie, ktoré
tvrdia, že skrínovacia umelá inteligencia je
omnoho kvalitnejšia a má lepšie výsledky,
ako keï sa niektoré cytologické a bioptické
vyšetrenia robia klasickým spôsobom. Verím, že toto je budúcnosś aj v patológii a zárodky tejto budúcnosti sa objavujú aj v slovenskej medicíne.
Existuje možnosť experimentov?
V našej práci nie priamo, ale sprostredkovane, a rád tu uvediem jeden príklad. Spolupracujeme s experimentálnymi onkológmi a ïalšími pracovníkmi napr. z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied
na experimentoch, ktoré sa týkajú odhadu
potenciálu, èi daný nádor má alebo nemá
potenciál metastatického šírenia. Ak to zjednoduším, tak oni študujú nádorové tkanivové kultúry a iné modely a h¾adajú napríklad
proteíny relevantné pre invazivitu nádoru.
A my potom môžeme skúsiś tie isté proteíny
dokazovaś imunohistochemicky v reálnych
bioptických vzorkách pacientov, ktoré máme v archíve a porovnávaś ich prítomnosś èi
absenciu so skutoènosśou, èi u daného pacienta došlo alebo nedošlo k metastázovaniu. Samozrejme, existuje experimentálna
patológia, ale ja som sa vždy držal pri zemi,
lebo v reálnom živote, aj keï koncovej univerzitnej nemocnice, je potrebné najskôr
vyriešiś klinickú aplikovanú patológiu. Ako
univerzitný ústav robíme aj vedecký
výskum, nie však základný, ale aplikovaný.
To znamená, opäś pri istom zjednodušení,
že využívame súbory prípadov, ktoré máme
zanalyzované a perfektne diagnostikované
na to, aby sme sa v nich snažili nájsś nieèo,
èo by mohlo pomôcś ïalším pacientom.
Za roky, ktoré pôsobíte v slovenskom zdravotníctve, neoľutovali ste niekedy, že ste sa
dali na patológiu?
To nie. Výber odboru som ne¾utoval nik-
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dy. ¼utoval som niektoré rozhodnutia, trápila ma situácia v našej nemocnici v obdobiach, keï v nej nebol možný rozvoj, aj na
tomto našom pracovisku som zažil rôzne
etapy depresie aj rastu a radosti z toho, že
sa nám podarilo v nieèom pokroèiś. Vtedy
som ¾utoval, že sú také pomery a, úprimne
povedané, zopárkrát som bol na pochybách, èi tu v Martine, èi na Slovensku mám
zostaś. Ale ako zvyknem hovoriś aj našim
študentom pri ich pochybnostiach, kde majú pracovaś po promócii – keï všetci rozumní, ktorí sú dobrí, odídu, nebude dobre s
touto krajinou. Ako vidíte, aj ja som prekonal tie negatívne fázy a ostal tu v Martine.
Ovplyvnila chod vášho pracoviska aktuálna pandémia?
Ovplyvnila nás ako každého, nemocnica
bola uzavretá, boli tu zriadené tzv. èervené
zóny. Ale museli sme fungovaś naïalej aj
vzh¾adom na to, že nepracujeme len pre
pacientov v tejto nemocnici, ale sme v pozícii aj národných konzultaèných centier
a onkologickí pacienti vždy boli, vždy sa im
brali vzorky, aj poèas epidémie. Trochu sme
sa báli, èo bude, keï nás to zasiahne, najmä
pre obavu z toho, že keby niekto z nás
ochorel a nás všetkých èi celé pracovisko
zavreli do karantény, tak by sme poškodili
onkologickej diagnostike. A neskromne poviem, že aj celej SR. Takže preto sme sa
poèas prvých týždòov v kolektíve a našom
tíme dohodli na práci v dvoch smenách, aby
sme sa na pracovisku všetci naraz nestretli
a znížili tak riziko. Pomerne rýchlo sme sa
však vrátili k normálnemu chodu, aj keï
ešte po nejaký èas sme preventívne nemávali spoloèné sedenia a porady, èo sme doteraz nikdy nerobili. Našou výhodou je, že
v relatívne vzájomne izolovaných pracovniach sedíme maximálne po dvaja. Takže to
bolo, ak nerátam vynechanie obedov v nemocniènej jedálni, jediné obmedzenie, èo
sme pociśovali. Návrat do normálneho chodu pracoviska bol nevyhnutný aj preto, lebo
aj nielen konzultaèných biopsií bolo stále
dosś a naše mesaène hodnotené výkony nijako neklesli.
Lekári si väčšinou pamätajú svojho prvého
pacienta. Pamätá si však aj patológ svoj
prvý prípad, svoju prvú vzorku, prípadne
na prípad, ktorý ho zasiahol?
Je celý rad prípadov, ktoré by zasiahli
každého èloveka. Bolo obdobie, keï som
musel riešiś otázku onkologického ochorenia v mne blízkej rodine, samozrejme, nerobil som ju sám, ale to bolo asi najśažšie.
Emoène najśažšie urèite nielen pre mòa, ale
pre nás všetkých, sú detskí onkologickí pa-

cienti, lebo mnohé z týchto biopsií a diagnóz robíme my, aj napr. pre Národný ústav
detských chorôb v Bratislave, Detskú fakultnú nemocnicu v Banskej Bystrici a pod.
Našśastie tých onkologických ochorení
v tomto veku je málo, na Slovensku sa roène pohybujeme, chvalabohu, vo ve¾mi nízkych èíslach. To sú diagnózy, pri ktorých
mám neustále na mysli, že je za tým malé
dieśa a o to väèšiu radosś mám, keï vylúèime zhubné ochorenie, oznámenie takéhoto
výsledku je spojené aj s našou ¾udskou
a profesionálnou radosśou.
Spomeniete si aj na nejaký veselý príbeh?
Spomeniem jeden z èias našej mladosti.
Mali sme tu jedného kolegu, ktorý sa venoval peèeòovej biopsii a zaèal v tom byś ve¾mi dobrý. Tak mu druhý náš kolega, po¾ovník, podstrèil preparát z jelenej peèene
odobratej poèas ruje, èi zbadá, èo to je. Samozrejme, deskriptívne to zbadal, ale neprišiel na to, èo to je.
Ako relaxujete?
Je toho viac. Napríklad istým relaxom od
každodenného pracovného tempa je pre
mòa, možno pre iného nepochopite¾ne,
práca na publikácii, keï spracovávam naše
výsledky a súbory. Ve¾mi si vážim moju rodinu, ktorá zniesla to, že som svojej práci
venoval ve¾a èasu. Ve¾mi rád chodím, prechádzam sa, už to síce nie je priamo vysokohorská turistika, ale snažím sa pohybovaś
èo najviac a èo najmenej zanedbávaś môj
bicykel a mám rád vodu, lebo rád plávam.
Posledných pár rokov sú najlepším relaxom
pre mòa moje vnúèatá a radosś z èasu stráveného s nimi, ako s našimi dvomi dcérami
a ich rodinami.
Máte mnoho diplomov, ocenení, získali ste
aj Krištáľové krídlo. Čo pre vás znamená
ocenenie TOP lekár?
Bol by som neskromný, keby som povedal, že nie som rád, že som to získal. Ocitol
som sa v skupine nominovaných, v ktorej
sú všetci nominovaní ve¾mi dobrí patológovia. Je to pocta a teší ma, že po 45 rokoch
mojej práce som sa vypracoval na pozíciu
TOP patológa. No ako som povedal, my sme
tím. Ja sám by som mohol byś neviem aký
dobrý a rozh¾adený, keby sme nemali pracovnú skupinu a celý tím, ktorý máme. Nejde len o lekárov a ïalších vysokoškolákov,
ide aj o laborantky a ïalších spolupracovníkov vrátane administratívnych, na ktorých
sa môžem absolútne spo¾ahnúś, lebo robia
perfektnú robotu.
Jana Andelová
Foto: Pavol Funtál

2. MIESTO

doc. MUDr. JUDr.
Peter Kováč, PhD.
Kinstellar, Inštitút forenzných
medicínskych expertíz
Absolvoval Lekársku fakultu a Právnickú
fakultu UK. Po získaní atestácií z patologickej anatómie 1. stupňa a zo súdneho lekárstva bol v roku 2003 zapísaný ako súdny znalec v odbore súdne lekárstvo. V roku
2005 obhájil dizertačnú prácu „Eutanázia
a možnosti jej právnej úpravy z hľadiska
trestnej zodpovednosti“ a v roku 2010 dizertačnú prácu „Morfológia spontánnej
a traumatickej ruptúry sleziny – súdnolekárska štúdia ruptúr sleziny“. Je managing
partnerom znaleckého ústavu forensic.sk,
Inštitút forenzných medicínskych expertíz.

3. MIESTO

MUDr. Iveta Kopecká,
PhD.
primárka Patologicko-anatomického
oddelenia FN Trnava
Je absolventkou LF UK v Bratislave. Od
ukončenia štúdia v roku 1993 pracuje na
Patologicko-anatomickom oddelení FN Trnava. Získala špecializáciu v odbore patologická anatómia II. stupňa v roku 1999. Je
krajskou odborníčkou pre odbor patologická anatómia v Trnavskom samosprávnom
kraji. Od roku 2017 je primárkou patologicko-anatomického oddelenia. Pôsobí ako
odborná asistentka na Trnavskej univerzite.
Je členkou Slovenskej lekárskej spoločnosti
– Spoločnosti patológov, Sekcie klinickej
cytológie, Spolku lekárov Trnava a SLK.
37

02_Vnutro.indd 37

14. 9. 2020 11:15:22

Chirurgia

Človek sa
nerozhodne
byť duševne
chorým
MUDr. Jana Grešková je primárka psychiatrického
oddelenia Nemocnice Svet zdravia Rožňava.
Pacientov učí, že nie je podstatné, čo si o nich myslia
ľudia, ale aký majú pocit zo svojho života.
Zdôrazňuje, že psychiatria vyvoláva u ľudí rozporuplné názory a ľudia s duševnými poruchami sú na
Slovensku hendikepovaní.
MUDr. Jana Grešková, psychiatrické oddelenie,
Nemocnica Svet zdravia Rožňava
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▼

Psychiatria
Prečo ste sa rozhodli pre štúdium medicíny?
Odkedy mi pamäś siaha, inklinovala
som k medicíne. Nikdy som niè iné
nechcela robiś. Vyplýva to aj z toho, že
som vyrastala v rodinnom dome, kde
sme žili štyri generácie a navzájom sme
sa o seba starali. Na základnej škole som
mala rada biológiu, pitvala som žaby,
chodila som na olympiády. A na gymnáziu mi už bolo jasné, kam na vysokú
školu.
Po skončení štúdia ste najskôr atestovali
v odbore anestéziológia a intenzívna
medicína. Prečo ste sa rozhodli zmeniť
odbor?
Poèas štúdia som robila ŠVOÈ-ku (Študentská vedecká odborná èinnosś) o malígnych melanómoch, a keï som skonèila školu, chcela som ísś robiś na kožné.
Samozrejme, nebolo miesto. Zaèínala
som vo Fakultnej nemocnici v Košiciach,
kde mi povedali, že je miesto na áre, tak
som nastúpila na ARO. Urobila som si
atestáciu v odbore anestéziológia a intenzívna medicína a v roku 1991 som sa
vrátila domov do Rožòavy, kde som pokraèovala na áre. V roku 1995 sa v rožòavskej nemocnici otvárala psychiatria
a mala som pocit, že som dosiahla také
štádium, že musím zmeniś odbor. S bývalým primárom sme v nemocnici zaèínali sami dvaja budovaś psychiatriu, lebo
dovtedy tu nebola. V roku 1997 som mala prvú atestáciu, v roku 2000 druhú
atestáciu a v roku 2002 som sa stala primárkou.
Aké boli začiatky na psychiatrii?
Poviem pravdu, vôbec som netušila, èo
ma èaká, preto som na úvod navštívila
iné oddelenia v rámci Slovenska, aby
som sa zorientovala a vytvorila vlastný
koncept, ako by malo oddelenie vyzeraś.
Väèšina psychiatrií v rámci Slovenska
bola skutoène donedávna v zlom stave,
preto som sa stále snažila, aby mali pacienti slušné a civilizované prostredie,
v ktorom sa lieèia. Keï ho môžu maś pacienti na kardiológii, internom, preèo by
ho nemohli maś aj na psychiatrii? To boli zaèiatky. Postupne sa vybudoval aj tím
psychológov a lekárov v ambulanciách.
V roku 2014 sa pre vysoký poèet pacientov otvorila psychiatrická lieèebòa. Skultivovali sa priestory, v lieèebni bude prebiehaś výmena okien, èomu sa ve¾mi teším, vytvorili sme pre pacientov park.
Postupne sme na akútnom oddelení zaviedli fototerapiu, audiovizuálnu stimu-

láciu, biofeedback, prídavné lieèebné
metódy, ktoré pri úzkostných a depresívnych poruchách ve¾mi pomáhajú.
Z minulosti vnímam psychiatriu, ako
keby bola na poslednom mieste medicíny. Zmenilo sa niečo za posledné roky?
Psychiatria je odbor, ktorý vyvoláva
u ¾udí rozporuplné názory a ¾udia s duševnými poruchami sú hendikepovaní.
Je to možno aj preto, že naša spoloènosś
je orientovaná hysteroidne, na krásu,
mladosś a ve¾mi povrchné hodnoty. Nemyslím si, že spoloènosś je zrelá na to,
aby sa snažila pochopiś duševné poruchy a aby sa snažila tým ¾uïom pomôcś.
Atmosféra a nastavenie ¾udí na životné
hodnoty v spoloènosti k tomu nespejú.
Duševné poruchy sú pod¾a mòa z celého
spektra chorôb najhoršie, pretože berú
schopnosś zvládaś chorobu, berú schopnosś ovládaś svoje funkcie. Charakter
duševnej choroby je aj o tom, že berie
schopnosś ovládaś svoje správanie,
a preto aj klinický obraz duševných porúch je èasto bizarný. Duševná porucha
ako keby èloveka postavila do iného pólu, ako je celá spoloènosś. Len málokto
sa snaží pochopiś charakter duševnej
choroby, že tí ¾udia za to nemôžu. Psychóza je o tom, že èlovek sa dostane na
druhú stranu reality, èi už poruchami
myslenia alebo poruchami vnímania.
Prvá reakcia ¾udí je, že odsudzujú týchto pacientov, ale nikto sa nezamyslí nad
tým, že ten èlovek to nechce robiś. Nerobí to naschvál.
Stretávam sa bežne s názormi, že keď je
človek zdravý, má rodinu, prácu, priateľov a peniaze, nemá dôvod byť duševne
nespokojný.
Okolie nerozumie, že duševné poruchy sa objavujú u ¾udí bez toho, èi ich
chcú, alebo nechcú. Na duševnú poruchu existuje predispozícia. Každý z nás
je urèitý typ osobnosti, takže jedna vec
je typológia osobnosti a druhá vec je
spúšśaè. Spúšśaèom môžu byś śažké životné situácie, psychoaktívne látky, alkohol alebo záśažová situácia v živote,
ktorá nabúra predstavy o živote. A ide
o to, èi je èlovek viac zranite¾ný, èi prah
dráždivosti je vyšší alebo nižší. Èlovek
sa nerozhodne byś duševne chorým, je
to reakcia na nieèo.
Keď porovnáte minulosť so súčasnosťou, líši sa výskyt diagnóz?
Pribúdajú úzkostné poruchy, somatoformné poruchy, úzkostné depresívne

poruchy a poruchy správania z návykových látok. Užívanie drog medzi mladými èasto vyprovokuje vznik duševnej
poruchy, èi už schizofrénie, alebo vznikajú toxické psychózy. Je ve¾a úzkostných porúch hlavne u mladých ¾udí.
V živote staèí, že prechádzajú zo školy
do práce alebo vznikne nejaká neštandardná situácia a ¾udia sa stávajú úzkostnými, úzkosś sa transformuje do telesných śažkostí a vznikajú tzv. somatoformné poruchy. Toho je ve¾a.
Dlhodobo sa hovorí o problémoch s užívaním benzodiazepínov (lieky na upokojenie, pozn. red.). Potvrdilo sa to aj
vlani, keď bol nedostupný na našom trhu jeden liek z tejto skupiny. Aké máte
skúsenosti vy ako primárka oddelenia
psychiatrie?
Legislatíva v našom štáte je ve¾mi
benevolentná v preskripcii benzodiazepínov a ¾udia, ktorí povolili preskripciu
benzodiazepínov, zabudli na jedno, že
už nikto neregistruje vážnosś užívania
a vážnosś nežiaducich úèinkov. Naším
hlavným prenášaèom neurotransmiterov
(neurotransmiter je látka, ktorá prenáša
nervové vzruchy a umožòuje vyvolanie
urèitej reakcie, prípadne šírenie podráždenia, pozn. red.) je acetylcholín, ktorý
zabíjajú práve benzodiazepíny. Jedným
z hlavných ved¾ajších príznakov úèinkovania sú poruchy pamäti, celá osobnosś
je rigidnejšia, bradypsychická (spomalené myslenie, pozn. red.). Závislosś od
ben zodiazepínov je ve¾mi vážna vec,
z ktorej èlovek ve¾mi śažko vycúva.
Preskripcia je uvo¾nená už na prvom
stupni, v obvodných ambulanciách a ¾udia èasto h¾adajú jednoduché riešenie.
A úplne jednoduché riešenie má byś
tabletka. Naša spoloènosś nie je nastavená tak, aby pracovala na sebe a zmenila
napríklad niektoré vzorce správania alebo že by si niekto položil otázku, ako by
som to zvládol bez tabletky.
Aj pri onkologických ochoreniach si niektorí myslia, že po jednej tablete je už
dobre. Pravda to však nie je.
Áno, aj u nás je to tak. Lieèba duševných porúch, èi už antidepresívami, alebo neuroleptikami potrebuje èas. Kým
antidepresíva zaènú úèinkovaś, potrebujú 10 až 14 dní. Paradoxne dotyèný èlovek by súèasne s tým mal urobiś zmeny
aj u seba, lebo èasto ide o nesprávne
vzorce správania. Možno je to nesprávny
poh¾ad, ktorý vyvoláva u daného èloveka
úzkosś z danej situácie.
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Pri vstupnom pohovore na prax na psychiatrickej klinike mi povedali, že keď
pacient na mňa zaútočí, musím chápať,
že za to nemôže. Asi prichádzate častejšie do kontaktu s agresívnejšími pacientmi. Ste nejakým spôsobom chránení?
Vôbec nie sme chránení. Personál na
psychiatrii, aj ja, sme už boli napadnutí,
èasto je to najmä v pohotovostnej službe,
èi už ¾uïmi pod vplyvom alkoholu alebo
drog. Tieto poruchy sprevádza násilie
a agresivita a èasto, keï chcete daś pacienta do komfortnejšieho stavu alebo
spacifikovaś, zaútoèí. Agresivity sú aj pri
poruchách osobnosti, ale hlavne sú pri
návykových poruchách. Akútne záchyty
sú ve¾mi nebezpeèné pre personál.

Keï vidím mladých ¾udí, ktorí sú na
druhej strane reality a vypadli zo života,
nemôžem to prežívaś, musím to riešiś.
No záleží mi na tom, aby som využila
všetko dostupné, aby som toho èloveka
vrátila do života, zvlášś mladých ¾udí.
Dôležité je pri prvej fáze choroby, aby
nezostalo rezíduum, ktoré sa potom naba¾uje, a o päś rokov je z neho reziduálny
pacient. A na to je elektrošoková lieèba
ve¾mi dobrá, prelomí, èo sa liekmi nedá
prelomiś.

S elektrošokmi sa však v spoločnosti
spájajú skôr negatívne, až hororové obrazy. Je teda elektrokonvulzívna liečba
šetrnejšia?
Elektrošoky sú vysokoúèinné, robia sa v premedikácii, v anestézii. SamoLegislatíva v našom štáte
zrejme, pacient je interne
je veľmi benevolentná
v yšet rený. Sú kon t rav oblasti preskripcie
indikácie, ktoré musíme
rešpektovaś, ale v psychiatbenzodiazepínov.
rii ich úèinok ešte neprekonalo niè.

Privítali by ste návrat záchytiek?
Áno, bola by som za záchytky, pretože
títo pacienti sú ve¾mi rušiví. Keï prídu
v noci, kým prejde akútna fáza, polovica
oddelenia nespí. Problém je, že opitý pacient je asi najśažší pacient z h¾adiska
komplikácií. Jedna vec je, že záchytky
nemá kto platiś a druhým problémom sú
samotní pacienti. Záchytky zanikli aj
preto, lebo opitý pacient znamená intoxikácia alkoholom, teda otrava. Alkohol
zakryje aj to, èo by sme inak videli, to
znamená, treba vylúèiś napríklad úraz
hlavy, je potrebné sledovaś tlak, treba
hydratovaś. Takže v súèasnosti, keï sú
legislatívne nároky na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti iné ako pred 20
rokmi, by sa záchytky asi nedali pokryś.
V každom prípade je táto skupina pacientov ve¾mi nepríjemná a rušivá.
Čo je úlohou psychiatra? Na čo by mal
vždy myslieť?
Moja úloha je diagnostikovaś a riešiś,
neprežívaś. Len èo by ste sa dostali do
roviny, keï ratio nedominuje nad emóciami, pacientovi nepomôžete. Psychiater musí rozumieś tomu, èo vidí, musí
maś objektívny poh¾ad, musí vedieś postupy, musí vedieś lieèiś a musí vedieś
farmakológiu, kedy èo daś. Ja som taký
biologický psychiater a celý život tvrdím,
že sa niè nevyrovná úèinku elektrokonvulzívnej lieèby, ktorú aj využívame.

Môžeme sa v liečbe porovnávať so zahraničím?
Psychofarmaká máme skvelo dostupné, bez nejakých výrazných obmedzení.
Napríklad v Anglicku takú dostupnosś
psychofarmák nemajú. Aj èo sa týka
úhrad od poisśovní, lieky sú väèšinou
bez doplatku alebo s minimálnym doplatkom. Duševné ochorenie je totiž
ochorenie, ktoré invalidizuje, vo väèšine
prípadov ¾udia nepracujú a nemajú financie na to, aby si doplácali za lieky.
Problémom je skôr compliance (ochota
pacienta dodržiavaś lieèebný režim, pozn. red.). Jedným zo základných znakov
pravej duševnej poruchy je to, že pacienti nemajú pocit, že sú chorí. Ťažko
depresívne endogénny pacient ve¾mi trpí, ale psychotickí nemajú pocit, že sú
chorí, a tým im vychádza, že nepotrebujú užívaś lieky. Zlyháva lieèba a potom sú
recidívy. Ve¾kú úlohu hrá rodina, pokia¾
vieme, že žije pacient v rodine, compliance je lepšia. Život nám ukazuje, že
duševne chorý pacient je obrovskou
skúškou, ale aj záśažou pre rodiny.
Už sme načrtli problém, že duševné
ochorenia na Slovensku sprevádza stigma a predsudky. Stretávate sa s tým, že
pacient chce zostať v anonymite?
¼udia, ktorí pracujú a majú úzkostno-depresívnu dekompenzáciu, ktorá
niekedy nejde zvládnuś ambulantne,

a musia prísś na hospitalizáciu, majú
s tým problém. Boja sa, ako sa na nich
budú pozeraś, keï sa vrátia do zamestnania. Pacientov na edukáciách sa preto
snažíme nauèiś ako základné pravidlo,
že na reakcie okolia netreba reagovaś.
Podstatné je, že ho vrátime do života, do
práce. Jeho hodnota života nie je o tom,
èo si myslia ¾udia, ale aký má pocit zo
svojho života a èi sa vie vrátiś do práce.
Naša spoloènosś je nastavená ve¾mi lacno a bulvárne, takže si nemyslím, že by
sme mali priestor pre porozumenie
a chápanie. Tu sa musí ve¾a zmeniś, lebo
duševné poruchy sú súèasśou života, poèet reaktívnych porúch narastá, ako i porúch s návykovými látkami.
Spomínate nárast prípadov. Máme dostatok psychiatrov?
Nemáme, na Slovensku je extrémne
málo psychiatrov. Je vysoká koncentrácia pacientov na jedného psychiatra
a môže sa tak staś, že ¾udia ve¾mi skoro
vyprahnú. Naša práca vyèerpáva, o to
viac, pokia¾ si neustrážime hranicu, kedy riešime, že sme lekári, a kedy to zaèneme prežívaś.
Registrujete, či majú mladí lekári záujem robiť psychiatriu?
Nemajú. Psychiatria stále patrí medzi
neatraktívne odbory, aj keï sa ve¾a zmenilo za posledné roky. No vzh¾adom na
nárast poètu pacientov, èi už v ambulanciách alebo na lôžkových oddeleniach,
psychiatrov je málo. Sú regióny na Slovensku, ktoré sú úplne v katastrofickom
stave, napríklad Brezno, Žiar nad Hronom, Prievidza. Vo ve¾kých mestách ako
Trnava, Trenèín, Bratislava, Banská Bystrica, Košice je to v pohode, ale ostatné
oblasti sú ve¾mi poddimenzované.
V psychiatrii dominujú ženy alebo
muži?
Ženy. Sama tu mám z deviatich lekárov štyroch mužov. Možno tým, že dokážu byś viac empatické, majú trpezlivosś.
Muži obyèajne nemajú to¾ko trpezlivosti. A na týchto pacientov treba trpezlivosś.
Deformuje vás nejakým spôsobom vaše
povolanie? Napríklad ak niekoho vidíte
alebo sa rozprávate, rozmýšľate nad jeho
možnou diagnózou?
Nie, týmto smerom nie. Následky práce však vidím na tom, že najradšej som
sama so sebou. Mimo práce vôbec netúžim po spoloènosti, vôbec netúžim ísś
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Psychiatria
medzi ¾udí. Smerujem k takej individuálnej sociálnej izolácii, keï som sama so
sebou, ale je mi v nej dobre.
Ako relaxujete, aby ste nevyhoreli?
Základná vec pre moje pohodové prežívanie je šport. Bicyklujem, behám,
chodím na fit pobyty, jednoducho sa hýbem. Mám aj svoje rituály, keï som doma. Milujem sobotòajšie a nede¾òajšie
rána v posteli, vypijem kávu, vodu, preèítam si noviny. Mám miesta, kam sa
rada vraciam – Viedeò, Praha, tam vycestujem na tri dni. Som rada sama so sebou, rada sa hýbem, milujem prírodu.
Najväèším relaxom je spánok. Poruchy
spánku sú pliaga, keï vidím, èo s ¾uïmi
robia, ve¾mi si vážim, že dobre spím.
Čo vás ešte baví na psychiatrii?
Psychiatria je z medicínskych odborov
odbor, kde vidíme výsledky svojej práce.
Nehovorím, že inde ich nevidia. No keï
śažkú psychózu zaradíte do života, to je
to, èo nás drží tak dlho v tvrdej práci.
Psychiatrii treba rozumieś, tým ¾uïom
treba rozumieś a je to ve¾mi pekná práca.
Keï vidím charakter duševných porúch,
keï vidím, èo dokáže duševná porucha
urobiś s èlovekom, vážim si jednoduché
veci v živote a teším sa z vecí, ktoré niektorí ¾udia ani neregistrujú. Nemám ve¾ké nároky, ako byś šśastná. Keï je èlovek
zdravý, má upratané v hlave, viac nepotrebuje.
Pamätáte si na svojho prvého pacienta
na psychiatrii?
Keï som zaèínala, naštudovala som si,
ako má vyzeraś schizofrénny pacient. Do
služby mi prišiel pacient so schizofréniou, len s tým, èo som si naštudovala,
sa nezhodovalo niè. Psychiatria je presne
o tom, že sa nauèíte chápaś, èo je akútny
pacient, èo subakútny pacient, reziduálny pacient, ale to psychiater vidí až po
rokoch praxe. Psychiater je vtedy psychiatrom, keï mu prejde pred oèami
množstvo ¾udí. Klinické pozorovanie je
ve¾mi dôležité, lebo na tvári èasto vidíte
veci, ktoré pacient nepovie, a psychiater
musí vedieś vyhodnotiś mimiku aj neverbálne prejavy.
Spomínate si aj na nejaký vtipný prípad?
Ja ani vtipné prípady nemám.
Ako ovplyvnila aktuálna pandémia vašu
činnosť?
Obdobie koronavírusu mi ukázalo,
s kým robím. Odkrylo mnohých ¾udí, keï

J. Grešková niekoľko rokov bojuje
za slušnú, civilizovanú psychiatriu.

namiesto spolupráce som sa doèkala stresu a vycúvania z prevádzky. Hoci si niektorí mysleli, že som to z¾ahèovala, nez¾ahèovala som, ale nie som typ na hystériu
a strach. Som racionálny typ. A v období
koronavírusu sme mali na psychiatrii 80
– 90 ¾udí, lebo duševné poruchy nezanikli ani neprestali vznikaś, museli sme robiś, museli sme lieèiś. Skôr bol problém

s poskytovaním inej konziliárnej èinnosti. Vzh¾adom na to, že máme široký záber,
pacientov z celého východného Slovenska, snažila som sa, aby to tu fungovalo,
ale zažila som, že sa konziliári báli prísś.
Poèas tohto obdobia som bola unavená
a znechutená z toho, že som zažila hystériu a trápne reakcie od ¾udí, o ktorých by
som to nebola povedala.
Aké diagnózy predpokladáte, že nám
budú v budúcnosti stúpať?
V budúcnosti narastú onkologické, kar-
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diovaskulárne a psychiatrické ochorenia.
Èlovek nemá spracovaný stres alebo prežíva svoj život v kàèi a nie je vyrovnaný
s tým, ako žije. Stres je spúšśaèom asi
všetkých chorôb. No je to o tom, že náš
život sa zrýchlil, prešli sme na výkon
a málokto si uvedomuje kvalitu života,
ktorý žijeme. Viac-menej všetky úzkosti,
stres atï. vo ve¾a prípadoch pramenia
z toho, že sa snažíme žiś život, aby sme
niekomu vyhoveli, ale nikto sa nezamyslí
nad tým, ako sa cítime vo vlastnej koži.
To je jedna vec a druhá vec, keï už aj príde k tomu, že sa zamyslíme a pomenujeme spúšśaèe, ktoré treba riešiś, to už je
nároèné. Riešiś nepríjemné veci, ktoré
chcú prácu na sebe, ktoré chcú zmeny
v návykoch alebo vo vzorcoch správania,
je nároèné.

bieha v module, že èlovek je bez energie,
nevládze ráno vstaś, nevládze niè robiś.
Depresívni pacienti trpia a vážna depresia bez lieèby neodíde. ¼udia zabudli, že
život nie je len o tom, že máme dobré
obdobia, život je aj o tom, že raz sme hore, raz sme dole.

Dá sa povedať, že s duševnými ochoreniami je možné žiť plnohodnotný život?
Otázka je, èo je plnohodnotný život.
Duševné poruchy sú v tom zákerné, že
v priebehu vývoja berú schopnosś èloveka pracovaś, podávaś výkon a berú
schopnosś etablovaś sa v plnej šírke v
oblastiach, ako práca, koníèky, rodina
atï. No plnohodnotný život pre pacienta
s duševnými poruchami je aj to, keï má
dlhú remisiu, keï je ochorenie pod kontrolou. Vie byś so svojou
rodinou, vie ísś von, vie sa
nieèomu venovaś. Duševné
Viac-menej všetky úzkosti,
stres pramenia z toho, že sa poruchy majú rozhodne
najväèší dosah na kvalitu
snažíme žiť život, aby sme
života. Sú to celoživotné
duševné poruchy, napríniekomu vyhoveli.
klad schizofrénie vznikajú
u mladých ¾udí medzi 20.
a 30. rokom. Nové lieky
urobili ve¾ký posun, pretože nemajú také
Chceli by ste priniesť niečo zo zahranivýrazné ved¾ajšie úèinky, nedeformujú
čia k nám?
¾udí a umožòujú im aj s duševnou poruNa akútnej psychiatrii aj v lieèebniach,
chou žiś svoju kvalitu života. No rozhodkde majú śažké mentálne retardácie a sú
ne sa duševná porucha nespája s tým, že
eretickí pacienti (charakteristické pre
môžeme pracovaś, chodievaś na dovolennich sú emocionálna labilita, motorický
ky, podávaś výkon atï. Najlepším darom
nepokoj, nesústredenosś, agresivita, popre duševne chorých je remisia.
zn. red.), by sme mohli zaviesś miestnosś, kde by sa pacienti neobili, neublíČo pre vás znamená, že ste získali ocežili si. Aby teda steny neboli tvrdé z tenenie TOP lekár na Slovensku?
hál, ale mali by èalúnené steny. A to, èo
Teším sa z toho, že to, èo robím, ¾udia
Slovensko ve¾mi potrebuje, je detenèný
vnímajú pozitívne. Skutoène ma to preústav, ktorý dúfajme, že sa dokonèí.
kvapilo. Viem, že pacienti sú spokojní,
oni to aj vyjadria. Nie som zástanca soStretávate sa i s pacientmi s depresiami.
ciálnych sietí, ale žijeme v èase, kde bez
Čo to pre vás ako odborníčku znamená,
Facebooku akoby ste ani neboli, ak nie
keď niekto povie, že „má depku“?
ste na Facebooku, nežijete. Tak som sa
Depresia je vážne ochorenie, kde èlotam zaevidovala asi pred tromi rokmi
vek trpí. A z¾ahèenie „mám depku“, je
a prekvapilo ma, aké množstvo ¾udí poreaktívne pomenovanie horšieho dòa
zitívne reagovalo. Že mi moji pacienti
alebo životnej situácie, ktorá nevyšla,
a rodiny povedia, že si to zaslúžim. To
ako by mala vyjsś. Len takéto bulvárne
vám v práci ani v bežnom živote nikto
pomenovanie „depka“ znamená, že jenepovie, v práci ste na to, aby ste zvládaden alebo dva dni sa cítim zle a pominie
li, èo máte zvládaś. Je to príjemná satito alebo sa intenzita zlého prežívania
sfakcia, že registrujú moju prácu a èo pre
zníži. No normálnu depresiu treba lieèiś,
nich robím, lebo je to len pre pacientov,
tá bez lieèby neprejde. Pri depresii èloaby sme mali primerané podmienky, aby
vek ve¾mi trpí, nechce slnko, zaśahuje
sme mali slušnú, civilizovanú psychiatrolety, zaoberá sa myšlienkami, èi život
riu.
má zmysel alebo nemá, alebo myšlienkaJana Andelová
mi o poh¾ade na seba, že sa považuje za
Foto: Svet zdravia
menejcenného. Prípadne depresia pre-

2. MIESTO

MUDr. Ludvik
Nábělek, PhD.
prednosta II. Psychiatrickej kliniky SZU
Banská Bystrica
Počas štúdia na LF UK (1972 – 1978) pracoval ako vedecká pomocná sila na Psychiatrickej klinike v Bratislave. Do roku 1983 pôsobil
na psychiatrickej klinike FN v Bratislave, do
roku 1989 vo väznici v Leopoldove, odkiaľ sa
vrátil do Bratislavy. Od roku 1991 pôsobil na
psychiatrickom oddelení v Banskej Bystrici, od
roku 1992 v pozícii primára. So spolupracovníkmi vypracoval metodiku liečby nelátkových
závislostí na psychiatrickom oddelení v Banskej Bystrici, kde v 90. rokoch ako prví u nás
rozbehli unikátnu liečbu patologického hráčstva a ďalších podobných duševných porúch.

3. MIESTO

MUDr. Ivan Karbula
primár psychiatrického oddelenia
FN Trnava
MUDr. Ivan Karbula ukončil Lekársku fakultu
Univerzity Komenského v Bratislave
v roku 2009. Svoju prax vykonával na psychiatrickom oddelení FN Trnava od augusta
2009 do mája 2018, najskôr ako sekundárny
lekár, od 1. 12. 2011 do 31. 5. 2018 ako
zástupca primára. Od 1. 7. 2018
do 31. 10. 2018 pracoval ako hlavný lekár
na úseku ochranných liečení, ambulantný
psychiater a zástupca hlavného lekára zdravotného strediska v ÚVTOS Hrnčiarovce nad
Parnou. Od 1. 11. 2018 doteraz pracuje
opäť na psychiatrickom oddelení FN Trnava
v pozícii povereného primára.
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Vnútorné lekárstvo

Aj my vieme robiť
peknú medicínu
MUDr. Milan Kulkovský patrí k najmladším primárom na Slovensku. Už šesť rokov
vedie interné oddelenia NsP v Považskej Bystrici. V súťaži TOP lekári na Slovensku
2020 zvíťazil v kategórii vnútorné lekárstvo.
MUDr. Milan Kulkovský, primár interného oddelenia NsP Považská Bystrica
Aká bola vaša cesta k medicíne?
Na základnej aj strednej škole ma bavili prírodovedné predmety, takže to išlo
úplne prirodzene. Mal som chorých starých rodièov, ktorí pomerne skoro
zomreli. Aj to bol možno prvotný podnet, preèo som sa rozhodol pre medicínu
– keï som nemohol pomôcś im, aby som
mohol pomôcś iným. Definitívne rozhodnutie prišlo vo štvrtom roèníku na strednej škole. Na medicínu som sa dostal do
Martina, èo malo obrovskú výhodu. Na
fakulte bolo rodinné prostredie, vznikla
dobrá partia, profesori k nám mali ve¾mi
dobrý vzśah, èasto priate¾ský. Medicínu
nám spríjemòovali už poèas štúdia.
Čo rozhodlo pri výbere špecializácie
o tom, že to bude interná medicína?
Prax som absolvoval v nemocnici
v Trstenej, keïže pochádzam z Tvrdošína. Na internom oddelení tam bol ve¾mi
dobrý primár, MUDr. Koštek, ktorý sa
mi ve¾mi venoval. Spolu sme chodili
k pacientom, spracovali sme uèebné materiály týkajúce sa EKG pre študentov
medicíny. Dokonca som si u neho predåžil prax a vtedy som si povedal, že urèite chcem robiś vnútorné lekárstvo. Otázka bola kde. Ako sa hovorí, za všetkým
h¾adaj ženu, a tak to bolo aj u mòa.
Manželka je z Jasenice pri Považskej
Bystrici, tak bolo rozhodnuté. Primár
Koštek bol výborný mentor a rovnako
dobrého mentora som našiel aj po príchode do Považskej Bystrice, MUDr.
Pružinca.
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Neuvažovali ste po skončení štúdia o odchode do zahraničia?
Ani chví¾u. Viacerí spolužiaci odišli,
ale ja som bol po celý èas rozhodnutý
ostaś a pracovaś na Slovensku. Možno to
súvisí aj s tým, že pochádzam z Oravy
a to je asi viac rodinne založený región
ako iné oblasti. Pochádzam z piatich súrodencov. Vždy som si hovoril, že chcem
ostaś na Slovensku, aby som mohol pomôcś aj rodine. Rovnaký názor mala aj
manželka.
Medici sa zvyknú sťažovať, že počas
praxe často postávajú po chodbách a lekári na nich nemajú dosť času. Vy ste
mali šťastie na mentora. Prečo je to pre
mladého lekára dôležité?
U mòa to ovplyvnilo rozhodnutie, èo
ïalej. Je pravda, že lekári majú málo èasu. Medici chodia na prax aj k nám, snažím sa im poèas vizity venovaś, ale mám
aj iné povinnosti. Na oddelení mám mladý tím lekárov, ktorí majú v èerstvej pamäti, ako vyzerala ich prax, takže medikom sa adekvátne venujú. Ve¾a závisí aj
od toho, èi má medik záujem, èi chce
v budúcnosti robiś chirurgický alebo internistický odbor. Ak chirurgický, tak je
logické, že si to medik príde povinne odstáś. Tí, ktorí sa chcú venovaś internistickým odborom, sa aktívne zaujímajú.
Po príchode do Považskej Bystrice ste
pomerne rýchlo prevzali primariát. Ako
k tomu došlo?
Primár Pružinec je ve¾mi dobrý odbor-

ník. Keï príde mladý lekár po škole, tak
má plnú hlavu teoretických vedomostí,
ktoré èasto ani nevyužije. To najdôležitejšie pre lekára je nauèiś sa správne vyšetrovaś pacienta a viesś k správnej diagnostike a potom lieèbe. Všetko, èo teraz
viem, ma nauèil primár Pružinec. Druhá
vec je, samozrejme, samoštúdium, lebo
prichádzajú nové diagnostické metódy,
nové formy lieèby, nové lieky, ale základ
je to, èo nauèí primár a starší kolegovia.
Myslím, že sa neèakalo, že sa tak rýchlo
stanem jeho nástupcom. Primár sa v dôchodkovom veku rozhodol skonèiś ako
primár. Bolo vyhlásené výberové konanie, do ktorého som sa aj na základe podpory kolegov prihlásil.
Ak to nie je nemiestna otázka, v akom
veku ste sa stali primárom?
Myslím, že v danom období som asi
bol najmladší primár na Slovensku, navyše takého ve¾kého oddelenia. Mal som
31 rokov. Áno, bolo to pomerne skoro.
Vediete jedno z najväčších interných oddelení v slovenských nemocniciach, spolu je to 101 lôžok. To je skutočne dosť...
Pôvodne tu existovalo p¾úcne oddelenie s vlastným lekárskym tímom a primárom. Pred nieko¾kými rokmi sa zaèlenilo pod interné oddelenie ako interné
oddelenie 2 a pribudlo 25 lôžok. V súèasnosti teda pod môj primariát patria štyri
lôžkové oddelenia, mužská èasś má 35
lôžok, ženská èasś 35 lôžok, interné oddelenie 2 s 25 lôžkami a JIS so 6 lôžkami.
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Vnútorné
Chirurgia lekárstvo

Postupne došlo k viacerým komplikáciám. Najväèšou bolo zatvorenie interného
oddelenia v ilavskej nemocnici.
Čo to pre vás znamenalo?
Výrazne zvýšenie spádovej oblasti pri
zachovaní poètu lôžok, lekárov aj sestier.
Pôvodne sme žiadali iné rozdelenie spádovej oblasti medzi našou a trenèianskou nemocnicou, ale neúspešne. Získali sme spád, ktorý bol väèší, ako sme si
vedeli predstaviś. A to znamenalo zníženie priemerného poètu dní hospitalizácie, lebo sme museli rýchlejšie prepúšśaś.
Nauèili sme sa lepšie manažovaś pacientov, pripravovali sme si sled vyšetrení
tak, aby tu nebol ani jeden deò taký, aby
sa s pacientom niè nerobilo. Vyšetrenia
boli presne nalinajkované, aby sme èo
najskôr hospitalizáciu ukonèili a uvo¾nili lôžko pre ïalšieho pacienta. Z priemerného poètu ukonèených hospitalizácií
mesaène do 300 sme sa vyšplhali asi na
400, èo je výrazný nárast. Mali sme dni,
keï sme za deò prijali 25 až 30 pacientov, èo je obrovské množstvo. Víkendy 40
aj 50 pacientov. Našśastie to nie je štandard, ale obèas sa to stane.

Pre M. Kulkovského je vnútorné lekárstvo zaujímavé rôznorodosťou diagnóz.

Je to sezónny nával? Kedy prijímate veľa
pacientov?
Leto je pekné, ¾udia oddychujú na dovolenkách, ale pre všetky interné oddelenia je to presne naopak, máme ve¾a pacientov s kardiologickým problémami,
dehydratáciami, kolapsovými stavmi,
intoxikáciami hubami. V našom regióne
zachytíme pomerne ve¾a neuroinfekcií.
Aj štatistiky to potvrdzujú, že v lete je
viac pacientov a menej lekárov, lebo sú
dovolenky.
Spomínali ste, že na oddelení máte mladý tím. Je medzi mladými lekármi záujem o vnútorné lekárstvo?
Na internom oddelení pracujú neatestovaní lekári. Mám nieko¾kých kolegov
v atestaènej príprave, ktorí si vybrali
vnútorné lekárstvo. Základný problém je
presvedèiś medikov, aby chceli robiś nieèo z vnútorného lekárstva, od zaujímavej
kardiológie, diabetológie, endokrinológie
cez ïalšie špecializácie. Keï sa ich na to
poèas praxe pýtam, väèšina odpovedá,

že internú medicínu nechce robiś. Lukratívne sú chirurgické odbory.
Prečo sa nezaujímajú o interné? Čím to
odôvodňujú?
Nudné oddelenie a ve¾mi ve¾a roboty.
Jeden medik mi hovoril, že keï sa rozprával so starším študentom, ten mu povedal, že do Považskej Bystrice by aj
išiel, ale mal obavy, že je tu málo lekárov
a èi by to zvládal. A tak išiel pracovaś na
internú kliniku do Martina. Problém bude zacyklený, keï si to všetci budú stále
myslieś. Zmeniś sa to dá jedine tak, že
prídu noví kolegovia, a teda bude viac
lekárov, ktorí budú maś na starosti menej
pacientov a budú sa im môcś venovaś
tak, ako by chceli a ako by to malo byś.
Nielen rýchlo urobiś vizitu a potom utekaś robiś príjmy a prepúšśaś. Teraz sa situácia zaèína meniś. Robím s medikmi
celých šesś rokov a zaèínajú sa k nám
vracaś. Pokia¾ sa niè nestane, mali by
nastúpiś štyria noví lekári, èo už nebolo
ve¾mi dávno. To by mnohé veci zmenilo.
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Čo ich presvedčilo?
Keï sa absolventi chodia pýtaś na prácu na internom oddelení, som k nim
vždy úprimný a poviem, že nie je jednoduchá. Vždy ich pošlem za lekármi na
oddelenie, aby sa porozprávali s nimi,
ako sa im tu robí. Na mojom oddelení
oceòujem, že sme mladý kolektív, ktorý
je súdržný a pomáha si. Najhoršie je, keï
mladý èlovek po škole nastúpi na oddelenie a nenájde sa nikto ochotný mu pomôcś. Asi aj toto pomáha a absolventi
vidia, že u nás je to inak. Je to obrovská
devíza.

nelové videnie, ale pozeraś sa na pacienta zoširoka. Èasto mi pacienti na vizitách
hovoria, že kardiológ im dal také lieky,
gastroenterológ tieto, reumatológ takéto... Snažím sa prispôsobiś lieèbu pacientovmu stavu, niekedy nieèo ubraś.
Polypragmázia je ve¾mi èastá, pacienti
užívajú obrovské množstvo liekov a treba sa pozrieś na to, èo je naozaj pre nich
potrebné a èo nie. Našśastie pokrok zaznamenávame aj vo farmakoterapii
a možnosś použitia fixných kombinácií
lieèiv nám umožòuje znižovaś poèet tabliet u našich pacientov.

Pritom práve vzťahy na pracovisku
označujú mladí lekári v prieskumoch
neraz za dôležitejšie ako platové podmienky.
Aj každý primár by si mal uvedomiś,
že despota nie vždy oddeleniu pomáha.
Mal by byś prirodzená autorita, nie vybudovaná krikom. Tým, že kolektív podporuje, nenièí ho. Od kolegov vyžadujem
pomoc a kolegialitu vtedy, keï je to potrebné a sám to aj robím – ak potrebujú,
aby som pomohol vypísaś správu, nikdy
nepoviem nie. Ak potrebujú, aby som
prišiel pomôcś pri nejakom výkone, keï
sa nedarí, nikdy nepoviem nie. Lekár má
v práci ve¾mi ve¾a stresu a netreba, aby
mu ho zvyšoval aj primár.

Pacientom teda optimalizujete množstvo liekov, ktoré im predpíšu špecialisti. Od ezdravia sa očakávalo, aby sa užívanie liekov sprehľadnilo a každý lekár
videl, čo pacient užíva a vyriešili sa liekové interakcie. Pomôže v tom elektronické zdravotníctvo?
Elektronické zdravotníctvo vnímam
ako jeden z úspechov koronakrízy. Hlasnejšie sa zaèalo hovoriś o ezdraví a o spo-

Každý deň robíte veľkú vizitu na jednom z oddelení, venujete sa manažovaniu oddelenia. Ostáva vám popri povinnostiach primára čas aj na medicínu?
Asi každý primár na Slovensku povie,
že nemá dostatok èasu na medicínu. Musí veriś lekárom na oddelení, že to, èo si
nestihne všimnúś poèas vizity, ustriehnu, že sú obozretní, aby sa nieèo neprehliadlo. Ja sa, našśastie, môžem na mojich lekárov z oddelenia spo¾ahnúś. Že by
som mal èas venovaś sa pacientom to¾ko,
ko¾ko by som chcel, to nemôžem povedaś.
Čím je pre vás vnútorné lekárstvo krásne
a zaujímavé?
Asi rôznorodosśou. Stretneme sa s ve¾kým množstvom diagnóz, aj keï je
pravda, že je možno desaś diagnóz, ktoré
sa stále opakujú. A keï do toho príde
nieèo iné, zaujímavé z diferenciálno-diagnostického h¾adiska, správnemu
internistovi oèi zažiaria. Toto je úžasné.
Sú ochorenia, ktoré vylieèiś nemôžeme,
ale môžeme sa podie¾aś na tom, že ich
rýchlo zdiagnostikujeme. Som klasický
internista. Úloha internistu je nemaś tu-

Medicína je ženského rodu, ženy
k medicíne patria. Hovorme o všetkých
pozíciách, od sanitárky, sestry až po lekárku. Ak by niekto povedal, že ženy
ako lekárky sú horšie ako muži, tak by
som nesúhlasil. Urèite je to rovnocenné.
Niekedy si myslím, že ženy sú ešte lepšie
ako muži, majú akýsi ïalší zmysel, ktorý
im pomáha pri diagnostike. Muži sú
ráznejší, na urèité pozície je to vhodné.
Napríklad chirurgické èi ortopedické odbory sú fyzicky nároèné a z istého h¾adiska chápem, že tam pracujú chlapi. No
interná medicína vždy bude o ženách
a je to vidieś aj na našom oddelení, kde
prevažná väèšina sú lekárky. Ak príde
nový lekár – muž, je to rarita. Stáva sa to
raz za pár rokov.

Slovenská internistická spoločnosť robila pred časom vzdelávaciu kampaň
Choosing wisely (Vyberaj rozumne)
s cieľom redukovať nadmerné vyšetrenia, ktoré sa pacientom robia zo zvyku
alebo pre istotu. Pacienti poučení internetom si dnes sami pýtajú
vyšetrenie od CT po MRI.
Nemôžete svojmu
Ako to zvládate v praxi?
Súèasnú situáciu by som
pacientovi zobrať všetku
v mnohých oh¾adoch nanádej hneď na začiatku.
zval „medicína keby nieèo“... Ve¾a ¾udí je aj v dôsledku informácií z interjení jednotlivých špecialistov, aby sme
net u múd rejších a zasa hujú do
o sebe vedeli a videli, èo kolegovia predvyšetrovania èi lieèby viac, ako je popisujú pacientom. Máme tu duplicitu latrebné a èasto im na škodu. S tým súvisí
boratórnych aj zobrazovacích vyšetrení,
aj to, že sa ¾udia sśažujú, ve¾akrát neoproblémy lieèby hlavne u starších pacienpodstatnene. Hádam nie je na Slovensku
tov, èasto užívajú lieky, ktoré by pre inteprimár, ktorý neodpovedá na sśažnosti.
rakcie nemali užívaś. Keï sa ezdravie
A toto vedie k tomu, že sa robia vyšetrerozbehne, budeme maś ve¾mi dobrý prenia keby nieèo, keby náhodou, èo ak, pre
h¾ad. Naša nemocnica je v tomto smere
istotu. Tu je rozdiel v tom, kto je viac
progresívna. Prechádzame na nový spôopatrnejší a kto je racionálny. Ťažko je
sob predpisovania liekov. Pomocou neracionálne uvažovaś pri plánovaní vyšetmocnièného informaèného systému buderení a lieèby, keï nad vami visí Damome môcś vybraś jednotlivé lieky, ktoré sú
klov meè, teda hrozba sśažnosti na ponaskladnené, a sestry pod¾a toho podajú
stup v diagnostike a lieèbe. Preto obèas
lieèbu k lôžku pacienta. Zadávanie do sysvyhrá obava nad rozumným výberom
a indikujú sa aj vyšetrenia, ktoré nie sú
tému trvá dlhšie ako to, èo robíme teraz.
v danej chvíli potrebné. Niekedy mám
Navyše, interné oddelenie to má najhorpocit, že ¾udia by boli najradšej, keby
šie, keïže poèas vizity niekedy zmeníme
v urèitom veku mohli prísś na celotelové
5 – 10 liekov. Medicína by však mala byś
CT vyšetrenie, aby sa zistilo, èi im nieèo
pokroková. Ak bude dostatok lekárov, trenie je – ale takto to nemôže a ani nikdy
ba do toho ísś. Verím, že teraz, keï nastúnebude fungovaś. Aj my máme pacienpia noví kolegovia, budeme to môcś na
tov, ktorí prídu a už vedia, èo im je, len
našom oddelení rozbehnúś.
im to musíme potvrdiś. Èastý problém
pri konfliktoch je nedostatoèná komuniVeľkou témou je feminizácia zdravotkácia medzi pacientom a lekárom, ale aj
níctva. Z dvanástich lekárov na vašom
komunikácia s príbuznými pacienta. Èo
oddelení je sedem žien, takže to platí aj
ma zarazilo, a to sa mi stalo viackrát
u vás?
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Vnútorné
Chirurgia lekárstvo
v živote, ako èlovek dokáže pozeraś len
na seba. Pri obave o vlastný èí príbuzného život sa mnohí správajú nesmierne
egoisticky a neštítia sa dožadovaś napríklad zobrazovacích vyšetrení na úkor
iných, èasto vážnejšie chorých pacientov.
Našli sa aj takí, èo mi povedali – pán primár, mòa to nezaujíma, ja mám širšie
lakte, vy to vyšetrenie vybavíte. Párkrát
som prišiel do konfliktu, ale neurobil
som ho.
Čo má lekár v takej situácii urobiť?
Je to ve¾mi śažké, nauèiś sa to nedá.
Bolo by dobré, keby sa medici už poèas
štúdia ešte viac venovali psychologickej
príprave aj forme komunikácie s pacientom a jeho príbuznými a ïalej v tom pokraèovaś vo forme pravidelných kurzov
aj po nástupe do zamestnania. Niekto
má prirodzený talent na to, ako sa zhováraś s pacientom a jeho rodinou, niekto
je viac zhovorèivejší, niekto menej. A tak
môžu vznikaś problémy. Niekedy staèí
povedaś jedno nesprávne slovíèko èi odpoveï. Nemám rád, keï pacientom pri
diagnostikovaní onkologického ochorenia niektorí kolegovia hovoria, ko¾ko života im ostáva. Pacienti sa na to, samozrejme, pýtajú. Odpovedám – ja vám to
nepoviem. Každý, kto by vám to povedal,
by sa hral na Boha. Sú urèité veci medzi
nebom a zemou a naozaj máme skúsenosti s tým, že sa niektorí pacienti dostali aj z ve¾mi vážnych stavov. Nemôžete
svojmu pacientovi zobraś všetku nádej
hneï na zaèiatku.
Pre COVID-19 máte za sebou náročné
obdobie, počas núdzového stavu v čase
koronakrízy ste prevzali aj pacientov zo
spádovej oblasti nemocnice Trenčín
a oddelenie bolo vyťažené. Čo zmenila
pandémia na práci na oddelení?
Stali sme sa ove¾a opatrnejšími. Ve¾mi
nepríjemné bývali obèas otázky od kolegov, èo keï sa nakazím, doma bývam so
starými rodièmi, nechcem ich ohroziś.
Každý si dáva pozor, všetci používajú
osobné ochranné prostriedky. Odber
anamnézy je ve¾mi podrobný. Je mi to
¾úto, ale musím povedaś, že niekedy sa
pacientovi nedá veriś – musíme sa pýtaś
aj opakovane a preverovaś si fakty. Naša
nemocnica nemá infekèné oddelenie, pacientov s COVID-19 sme nelieèili. Diagnostikovali sme ich, pri podozrení pacienta odviezli do trenèianskej nemocnice. Najdôležitejšie bolo, aby sme
nedostali na oddelenie pacienta s ochorením COVID-19. V tomto sme boli nie-

kedy až prehnane opatrní. Ak mal pacient respiraèný infekt, horúèky alebo
bol niekto z rodiny v zahranièí, tak sme
ich automaticky posielali do trenèianskej
nemocnice. Ïakujem touto cestou pani
primárke infekèného oddelenia za spoluprácu. Urobili tam diagnostiku a v prípade, že si stav pacienta vyžadoval hospitalizáciu a COVID-19 bol vylúèený, vracali ho na naše oddelenie, v opaènom
prípade zostával u nich. Predpoklad zanesenia infekcie medzi pacientov ležiacich na internom oddelení sme tak minimalizovali. Poèas núdzového stavu nám
ve¾mi pomohlo, že boli oddelenia zatvorené. Osobne som prišiel do kontaktu
s paòou, ktorá sa informovala o svojom
príbuznom, odmietla si daś rúško a ešte
mi povedala, že sa práve vrátila z Rakúska. Keby oddelenia v danej chvíli neboli pozatvárané, viem si predstaviś, že
by to bolo ove¾a horšie. Pacientov je ve¾mi ve¾a a nemohli sme izolovaś každého,
kto zakaš¾al. To by sme nezvládli lôžkovo. Bolo to nároèné obdobie. Infekèné

ru, syn bol práve chorý. Ako zvládate
detské choroby? Ste úzkostlivý rodič?
Pravdaže, som úzkostlivý. Problém
zdravotníka je, že pozná diagnózy a za
všetkým je strach, èo z toho môže byś.
Úzkostlivý som aj na seba, mužský soplík ve¾mi zle znášam (smiech...). Vodu
kážem a víno pijem. Teda pacientom hovorím, aby si dávali na seba pozor, nezanedbávali sa a ja robím pravý opak. No
už pracujem na tom, aby som bol aj k sebe zodpovednejší, aby som to neskôr ne¾utoval.

Publikujete blogy, ste aktívny na sociálnych sieťach, začiatkom marca ste rozbehli informačné kampane Rúško nie je
hanba a Ruka ruku myje. Táto téma je
ešte aj dnes zdrojom konšpirácií, dokonca aj známe osobnosti vrátane lekárov
spochybňujú nosenie rúšok. Dá sa to
u lekárov pochopiť?
Nerozumiem, preèo lekári opovrhujú
používaním rúšok, ktoré evidentne pomáhajú, aj vedecké výskumy dokázali
ich prínos. Sklamal ma aj
prístup WHO, ktorý bol
Po celý čas som bol
zdåhavý, a odporúèanie norozhodnutý ostať a pracovať siś rúška prišlo neskoro.
Hlavne na zaèiatku pandéna Slovensku.
mie mnohí lekári práve prístupom WHO obhajovali
svoj odpor k noseniu rúoddelenie v Trenèíne pomáhalo nám, my
šok. Pritom je tu problém asymptomaticsme pomáhali ich internému oddeleniu.
kých prenášaèov nákazy. Nedokážem
pochopiś, preèo aj niektorí naši kolegovia
V lete mávate najviac práce. Kedy teda
boli proti noseniu rúšok.
internisti oddychujú?
Ak by som nebol primár, prídem z práKonšpirátori spochybňujú aj vakcínu na
ce a oddýchnem si. Prácu si však v hlave
COVID-19. Dáte sa zaočkovať?
nosím aj domov, je preto śažké relaxovaś.
Urèite áno, zaoèkovaś dám seba, manPrimár nesie obrovskú zodpovednosś za
želku aj syna. Keby som bol riadite¾ ve¾celé oddelenie, mladých kolegov. Teší sa
kého podniku s množstvom zamestnanz poïakovania, zároveò je terèom útokov
cov, rozmýš¾al by som nad tým, ako by
tých, ktorí spokojní nie sú. S oddychom
som ich presvedèil, aby sa dali všetci
je to śažké. Moje koníèky, najmä cykliszaoèkovaś. Cítil by som sa lepšie, keby
tika, padli po nástupe do funkcie, jednomoji zamestnanci boli zaoèkovaní
ducho som nemal èas. Najmä prvé roky
a chod fabriky by tak nebol ohrozený.
boli nesmierne psychicky vyèerpávajúce,
Príkladov potreby zastavenia výroby je
keï som prišiel domov, nenašiel som silu
aj po ukonèení núdzového stavu ve¾a.
sadnúś na bicykel, nedokázal som sa moAntivaxeri tu budú vždy. Budú h¾adaś
tivovaś. Narodil sa nám syn, ktorému sa
kadejaké dôvody, preèo sa nezaoèkovaś
chcem venovaś maximálne, ako sa dá.
a šíriś hoaxy. Èipom a iným nezmyslom
Mnohí lekári majú problém, že nemajú
sa ani neoplatí venovaś.
èas na svoje deti, èo sa zanedbá v detstve, môže neskôr narobiś obrovské probV blogoch sa vyjadrujete nielen k zdralémy. Aj keï prídem domov po službe
votníckym témam, ale aj k politike. Máa nespím celý deò, synovi sa snažím veme ministra lekára a osem poslancov
novaś.
lekárov v parlamente. Patria podľa vás
lekári do politiky? Cítite, že ich práca je
Keď sme si dohadovali termín rozhovoprínosom pre zdravotníctvo?
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Som rád, že sú tam aj lekári. Lebo
mnohé veci môžu pohnúś ïalej k lepšiemu. Otázka je, èi to vedia, chcú a môžu.
Nesúhlasím však s tým, aby sa venovali
viacerým veciam naraz – ak chce robiś
medicínu, nemôže robiś súèasne aj ve¾kú
politiku, to sa nedá. Ve¾ký problém politiky vidím v tom, že mnohí tam idú
s dobrým úmyslom a s cie¾mi, ale narážajú na mantinely toho, èo im dovolí ich
politická strana.
Čo by ste povedali ministrovi zdravotníctva, ako zlepšiť situáciu a podmienky
pre zdravotníkov?
Nielen náš minister, ale každý by mal
poèúvaś odborníkov vo svojom rezorte.
Lebo tí vedia, o èom hovoria. No nepoèúvaś len odborníkov, ktorí sú v Bratislave,
ale aj ¾udí z regiónov. Treba sa pozrieś,
aké problémy majú napríklad nemocnice
a jednotlivé oddelenia a ambulancie po
celom Slovensku. Lebo problémy môžu
byś rôzne. Ako obrovský problém vidím
ve¾kú byrokraciu a zaśaženie lekárov.
Nieèo by sa malo urobiś s Úradom pre
doh¾ad nad zdravotnou starostlivosśou,
lebo èasto musíme reagovaś na sśažnosti
pacientov, ktoré sú neadekvátne. Možno
by stálo za zváženie zloženie urèitej kaucie, pokia¾ pacient alebo príbuzný podáva sśažnosś. Ak sa ukáže ako neopodstatnená, tak by prepadla v prospech
štátu. Lebo napríklad odpovedaś na otázku, preèo sme pacienta na JIS-ke podchladili na 25°C, je viac smutné než
smiešne. Príbuzná to napísala do sśažnosti, hoci priamo na mieste sme jej vysvet¾ovali, že snímaè teplomera nebol
v pacientovom podpazuší a v danej chvíli meral teplotu miestnosti. Potom príde
komisia z ÚDZS a musíme vysvet¾ovaś,
ako to bolo. Je tu ešte jeden problém.
Keï sa zatváralo interné oddelenie v Ilave, uvažovalo sa u nás o otvorení geriatrického oddelenia. Chodil som do Bratislavy na ministerstvo, kde mi sekèný
riadite¾ povedal, že to finanène podporia. Nakoniec z podpory nebolo niè. Dôvodom bolo, že zriaïovate¾om našej nemocnice je VÚC Trenèín. Pán riadite¾
o tom vedel už vo chvíli, keï pomoc
s¾uboval. Šlo o kritickú situáciu, keï mala byś podpora štátu automatická. Stal sa
opak, po tànistej ceste sme sa nakoniec
doèkali podpory od zriaïovate¾a. Prístup
ministerstva ma vtedy ve¾mi sklamal.
Uvedomil som si, ako ¾ahko sa dá zbaviś
zodpovednosti. Pacienti z nášho regiónu
boli aj sú od Bratislavy tak ïaleko, že ich
problémy sú nepodstatné.

Treba tiež riešiś absolútny nedostatok
sestier. V okolí máme nemocnice v Trenèíne a Žiline, kam odchádzajú sestry po
škole, pretože im môžu ponúknuś nieko¾kotisícové náborové príspevky. Nemocnice, ako je naša, si nemôžu dovoliś
takéto zvýšené náklady. Štátne nemocnice si môžu robiś, èo chcú, keïže sa spoliehajú na záložný padák v podobe oddlžovania. A pritom si zoberme, že interné
oddelenie v Považskej Bystrici má rovnakých pacientov, ako majú Univerzitné
nemocnice v Bratislave alebo Martine.
Áno, sú niektoré špecifické diagnózy,
ktoré si vyžadujú vysokoodbornú diagnostiku alebo lieèbu. Z nášho interného
oddelenia prekladáme na interné do Bratislavy alebo Martina pre metabolické
ochorenia jedného-dvoch pacientov za
rok. Všetkých lieèime u nás, v prípade
potreby konzultujeme náš postup telefonicky a pri pokuse o preklad pacienta
neraz dostanem odpoveï – všetko robíte
dobre, pokraèujte tak, my by sme niè iné
neurobili. Na interné oddelenie do niektorej z fakultých nemocníc sme pacientov z dôvodu ich nadradenosti voèi nám
neprekladali nikdy. Existencia univerzitných nemocníc je logická a potrebná.
Pojem fakultná nemocnica by som zrušil. Takmer dennodenne posielame pacientov do kardiocentier, najmä do Martina, NÚSCH a Cinre, výborne funguje
spolupráca s nemocnicou v Banskej Bystrici v prípadoch hepatálneho zlyhávania. No ostatných pacientov lieèime
u nás. Ak niekto povie, že robím menej
ako lekár na internom oddelení v Bratislave, nie je to tak. Až na niektoré výnimky, raritné ochorenia, je zloženie
našich pacientov totožné.

2. MIESTO

Čo pre vás znamená ocenenie Top lekár?
Ocenenie Top lekár nie je cie¾, ale štart
k tomu, aby som sa stal ešte lepším lekárom aj èlovekom. Je to obrovská zodpovednosś – že to, èo robím, musím robiś
minimálne tak dobre ako doteraz a ešte
sa zlepšovaś. Ocenenie pre lekára, ktorý
vedie oddelenie, je ocenením pre celé oddelenie. Bez kolegov – lekárov, sestier,
sanitárov, upratovaèiek – by som ako jednotlivec nedokázal niè. Možno aj toto ocenenie bude jeden zo spôsobov, ako lekárom absolventom povedaś – príïte robiś
medzi nás aj do malých nemocníc, aj my
dokážeme robiś peknú medicínu, za ktorú
môžeme získaś aj ocenenie kolegov z celého Slovenska. Nesmierne si to vážim.
Monika Toporcerová
Foto: Pavol Funtál

MUDr. Iveta Škereňová

MUDr. Marek Pytliak,
PhD.
námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť, primár oddelenia internej
medicíny Nemocnice Svet zdravia
Svidník; hlavný lekár siete ProCare
a Svet zdravia pre internú medicínu

Štúdium ukončil v roku 2002. Ako pedagóg
pôsobil na LF UPJŠ v Košiciach do roku 2013.
V Nemocnici Svet zdravia Svidník pôsobí od
roku 2014. Je primárom interného oddelenia
a námestníkom pre liečebno-preventívnu starostlivosť. Neskôr sa stal aj primárom doliečovacieho a geriatrického oddelenia. Riešil viaceré klinické štúdie a stal sa spoluautorom
Základného algoritmu manažmentu pacienta
s podozrením na COVID-19.

3. MIESTO

Interné oddelenie II., KNsP Čadca
Od roku 2005 pracuje ako sekundárna lekárka Interného oddelenia II v Kysuckej nemocnici v Čadci. Medicínu absolvovala na
Jesseniovej fakulte UK v Martine. Začala ako
ošetrovateľka a zdravotná sestra na chirurgii. Za túto skúsenosť je nesmierne vďačná.
V súčasnosti je jej profesijnou doménou diferenciálna diagnostika chorobných stavov.
Medicínu vníma ako neoddeliteľnú a podstatnú súčasť svojho života, v ktorom, ako
zdôrazňuje, mala šťastie na skvelých profesionálov i na výnimočných ľudí. „Poslanie lekárky mi dáva priestor prežívať rozmanitosť
ľudských osudov, učí ma pokore, poznaniu
krehkosti duše i tela. Plním si ním svoj sen.“
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Poznám pacienta,
nielen diagnózu
Pred ôsmimi rokmi si MUDr. Zuzana Mojzešová otvorila ambulanciu všeobecnej
lekárky v Prešove. Začínala s 90 kartami, dnes má takmer 1 500 pacientov. Žičlivosť
je podľa nej liekom aj na súčasnú medicínu.
MUDr. Zuzana Mojzešová, všeobecná lekárka pre dospelých v Prešove
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Pochádzate z lekárskej rodiny. Známy profesor Nosáľ bol váš starý otec a lekárov
máte v blízkej rodine viacero. Zavážilo to
pri vašom rozhodovaní o štúdiu medicíny?
Urèite áno. Keï sa starký vracal z práce,
sadala som si mu na kolená, a tak nejako
som nasávala z rozhovorov, ale i z jeho zaangažovanosti takú „lekársku“ atmosféru.
Bol lekár telom i dušou. Mám na neho pekné spomienky. Zaiste musel maś ve¾kú oporu v starkej, ktorá mu spolu s deśmi umožòovala vnoriś sa do „tajov“ medicíny. Odkedy ma opustili detské túžby byś predavaèka
èi upratovaèka, chcela som byś lekárkou.
Starká tým však nebola ve¾mi nadšená, lebo
predo mnou v rodine bol už zástup lekárov.
Chcela, aby som bola spisovate¾ka. Vášeò
pre literatúru mám tiež z ich príkladu, starký kupoval všetky dostupné knihy a mali
naozaj rozsiahlu knižnicu. Skoro som zaèala písaś také malé eseje. Tesne pred nástupom na medicínu som však mala ve¾ké
pochybnosti, keïže som túžila maś rodinu
a zdalo sa mi, že to akosi nepôjde spolu.
Volanie k lekárstvu som však v sebe nemohla potlaèiś.
Čo u vás ovplyvnilo voľbu špecializácie?
Už na medicíne som napísala esej o „lekárovi s kufríkom“, teda takom, èo sa stará
o pacienta tak nejako celkovo. Chcela som
byś takým lekárom. Poèas štúdia sa to rôzne
profilovalo, ale èoraz viac sa moje predstavy
zhodovali so všeobecným lekárstvom. Takže by som sa rozhodla rovnako. Totiž škola
„starých dobrých lekárov“, ako bol starký, tí
boli naozaj všeobecní. Našla som jeho zápisky v starých knihách. Starký sa zaoberal
rôznymi témami, mal široký rozh¾ad. Vedeli prepájaś rôzne odbory, ve¾mi dobre ovládali symptómy chorôb.
Mne sa najmä páèi možnosś sprevádzaś
pacienta dlhší èas. Niekedy mi povie aj závažné veci až po nieko¾kých rokoch. Postupne si budujeme dôveru, poznám ho. Je
to krásny pocit, keï viete, že vám dôveruje
a povie, že tento problém ešte nikomu nepovedal. Ak sú v ambulancii viacerí èlenovia rodiny, vidím viac aj sociálne pozadie.
Všeobecný lekár pozná pacienta, nielen
diagnózu, to ma fascinuje. Niektorí pacienti
mi píšu o ich starostiach, sprevádzam ich
pri zomieraní rodinného príslušníka, proste
nemihnú sa mi iba tak pred oèami, ako to
bolo v nemocnici. Dokonca som na zaèiatku suplovala aj právnika, keï jedna pacientka prišla s tým, že nemá nikoho, kto by jej
poradil a bála sa. Keï vám dospelý chlap
povie, že má problémy s potenciou, ktoré
neriešil mnoho rokov, vtedy cítim, že vybudovaná dôvera stojí za to.

Ambulanciu ste otvorili „na zelenej lúke“.
Neprebrali ste teda obvod aj s kartami pacientov. Ako ste získali prvých pacientov?
Bola to tvrdá práca. Oslovovala som známych, že zaèíname s ambulanciou a absolvovala som desiatky stretnutí, kde som hovorila o tom, ako si to predstavujem. Nikdy
som však nepranierovala iných lekárov, len
som prezentovala svoju víziu. Tesne pred
otvorením sme urobili nieko¾ko dní otvorených dverí, kde si pacienti mohli obzrieś
mòa i ambulanciu... išla som do toho na
plné obrátky. Ve¾mi mi pomohla podpora
arcibiskupa Babjaka aj v tom, že mi umožnil maś priestory za symbolickú cenu,
a sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny
Márie a ich predstavenej, ktorá mi poskytla
sestru tiež takmer za „vatikánsku menu“.
Inak by som zaèaś nemohla. Na zaèiatku
sme mali 90 kariet.

náročnosť. Čo by ste odkázali kolegom,
ktorí uvažujú o pôsobení v primárnej sfére?
Že sa netreba nechaś odradiś a ísś za svojím snom. Nie je nevyhnutné zaèínaś na
zelenej lúke, to je naozaj nároèné. No èlovek je skutoène spokojný, keï koná pod¾a
svojho srdca. Vtedy vás neodradia ani prekážky. Teraz, pokia¾ viem, si dôležitosś,
vlastne primárnosś primárnej sféry uvedomujú aj VÚC a mladých dotujú... Netreba sa
báś. Áno, lekár je zavalený administratívou,
ale to je èiastoène vec organizácie práce a ja
mám ve¾mi šikovnú sestrièku. Je tiež všeobecná – multiskills, ako sa hovorí. Vážim
si, že vie pracovaś s ¾uïmi, má praktické
zmýš¾anie a je sama iniciatívna, prichádza
s rôznymi „zlepšovákmi“. Asi sa opakujem,
ale ja by som nemenila, aj keï chodím niekedy domov unavená. No primárna sféra
má obrovský potenciál.

Ako vyzeral proces od získania povolení,
materiálno-technického vybavenia až po
otvorenie ambulancie?
Zaèínali sme skromne, použili sme kreativitu a vodou riedite¾né farby hneï zmenili starý nábytok na nový, mnoho zariadenia
sme dostali alebo odkúpili z druhej ruky.
Mne sa však páèilo byś tvorivá, lebo maś
útulne, na to netreba ve¾a peòazí. Prístroje
sme však chceli maś kvalitné a postupne si
dopåòaś „vozidlový park“. Môj plat bol spoèiatku tiež symbolický, ale radšej som kúpila EKG a ostatné prístroje a návratnosś bola
rýchla. Dlho som váhala nad jedným prístrojom a... nakoniec som ho vyhrala na
konferencii. Bola som posledná vyžrebovaná a neverila som vlastným oèiam, veï som
to¾kokrát zvažovala, ale vtedy mi to nevychádzalo. Teraz máme kompletne vybavenú ambulanciu.
Nikdy nezabudnem na pomoc kolegov
a rada spomeniem MUDr. Antona Leška za
praktické rady, MUDr. Slávku Paluškovú
z Lipian za to, že som mohla stráviś nieko¾ko dní v jej ambulancii a mala som ju prvé
roky na telefóne, aj MUDr. Radoslava Dobránskeho, ktorý mi pomohol s vybavením
ambulancie. Horšie to bolo so založením s.
r. o., akoby sme sa krútili v zaèarovanom
kruhu, tu by som legislatívu zjednodušila.
Smutno-úsmevné boli situácie, keï som
potrebovala jedno potvrdenie, ale to mi nevydali bez druhého a k druhému bolo treba
to prvé...
Zažila som aj úsmevnú príhodu, keï sa
ma jedna záujemkyòa pýtala, kde je tá „zelená lúka“, myslela si, že je to nejaká obec.

Vnímate zmenu povedomia o povolaní
všeobecného lekára medzi pacientmi aj
kolegami, že „obvoďák“ nie je len akýsi
vypisovač výmenných lístkov?
Zmena prichádza ve¾mi pomaly. Záleží to
aj na osobnostných premenných jednotlivých kolegov. Mám krásne skúsenosti, keï
som kolegyni špecialistke vymenovala, èo
všetko sme s pacientom urobili a ona mi
povedala, že je nadšená, keï poèúva, ako
komplexne sme ho poriešili, a vyšla mi
v ústrety a dala dobrý termín.
Vo všeobecnosti v našom regióne je taký
názor, že sme „vypisovaèi lístkov“. My však
vieme odpovedaś svojou svedomitosśou
a snahou sa vzdelávaś. V našej ambulancii
sme diagnostikovali mnohé ochorenia. Uvediem príklad pacientky s problémami už
poèas tehotenstva, ktorá krátko po pôrode
prišla s miernym opuchom okolo èlenkov.
Urobili sme komplexné vyšetrenia a s podozrením na nefrotický syndróm (vážne poškodenie oblièiek) sme ju odoslali na nefrológiu. Predchádzal tomu úpenlivý telefonát
o skorý termín. Naposledy prešiel cez našu
ambulanciu pacient so zriedkavým ochorením – sarkoidózou. Je to poškodenie viacerých orgánov, najmä p¾úc. Mladý, tiež mal
len nieko¾ko nešpecifických príznakov. My
sme nestanovili diagnózu, ale urobili sme
vyšetrenia a nastavili sme lieèbu tak, že bolo treba len dośuknúś správny záver.
Práve táto rozmanitosś diagnóz ma fascinuje. Netreba sa nechaś frustrovaś. Keï som
bola na konferencii Slovenskej asociácie
aterosklerózy, komunikovala som s odborníkom z Anglicka a on mi povedal: „Vy ste
tí k¾úèoví.“ Bolo to sympatické. K¾úè
k správnemu fungovaniu medzi kolegami je
odbornosś a žièlivosś.

Otvoriť si ambulanciu nie je lacná záležitosť, mnohých odrádza aj administratívna
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Všeobecné lekárstvo pre dospelých
Mnohí pacienti, najmä mladí, vnímajú,
keï sa o nich staráte komplexne a vedia vyhodnotiś kvalitu starostlivosti. Aj to povedia.
Z toho máme radosś.
Koľko pacientov dnes máte?
Momentálne sa blížime k 1 500 pacientom.
Aký je podľa vás optimálny počet?
Mne sa páèi výkonovo-kapitaèné fungovanie ambulancie. Teda robiś èo najviac
výkonov a k tomu kapitaèné platby za jednotlivého pacienta. To už naozaj nie je o vypisovaní lístkov, ale o predoperaèných vyšetreniach, manažovaní pacientov s dyslipoproteinémiami, o hodnotení záznamov
domáceho monitorovania tlaku. Mali sme
pacientku, ktorá zrejme dlhodobo fungovala na takých extrémnych hodnotách tlaku,
že hneï z našej ambulancie po vyhodnotení záznamu išla na hospitalizáciu. Myslela
som si, že mám pokazený prístroj. No podobné hodnoty mala aj v nemocnici. Lenlen že nedostala mozgovú porážku. Bola to
štyridsiatnièka. Takže ak chceme robiś výkony, nemôže prejsś rukami lekára 70 pacientov denne. Aj po rozhovore so skúsenejšími, optimálny poèet je okolo 1 700 pacientov. Ak mi má prefrèaś cez deò ve¾a
pacientov cez ambulanciu a ja kdesi v podvedomí vnímam, že ich nechcem nechaś
èakaś pol dòa, mám pocit, že je to na úkor
kvality.
Prečítala som si, že pre vás je „každý pacient prednostný“. Ako to vyzerá v praxi?
Všeobecný lekár je urèite v prvom rade
všeobecný. Teda vždy prístupný a každému v rovnakej miere. Ve¾a som bojovala za
jedného sociálne znevýhodneného pacienta – Róma, slušný èlovek z noc¾ahárne.
Trvalo to dlho, ale nakoniec je po neurochirurgickej operácii. Vážim si aj vysokopostavených ¾udí, napr. sudcov, ktorí
èakajú a chápu, že robíme pre každého, èo
môžeme. Mám práve takú slabosś pre marginalizovaných, veï sami si èasto nevedia
pomôcś. Mám jednu skvelú pacientku, ktorá právnou cestou pomáha matke, vdove
so 4 deśmi, manžel umrel, keï bola tehotná so štvrtým, alebo aj iným pacientom.
Snažíme sa robiś èo najlepšie a èo najefektívnejšie. V tomto už hranice posunúś neviem. Pravdupovediac, mala by som problém uprednostniś i vlastného manžela.
Odkedy pracujem v ambulancii, i ja sa
snažím pokojne èakaś na vyšetrenie
u iných špecialistov. Našśastie mám svoju
všeobecnú lekárku stále pri sebe, len k nej
ve¾mi nechodím. (Smiech...). Po pracov-

nom èase, keï ¾udia, ktorí to naozaj budú
potrebovaś, tak si to viem predstaviś.
Inak chceme uprednostòovaś tehotné,
dojèiace ženy a osoby s malými deśmi. Práca s èakáròou je nesmierne nároèná. Klobúk dolu pred sestrièkou, ktorá je èasto ako
taký milý nárazník v prípadoch „ja chcem
iba toto“. A ona trpezlivo vysvet¾uje, že na
„iba toto“ sa tiež èaká, veï viacerí chcú „iba
toto“.
Na niektoré výkony si pacientov objednávame, aby sme predišli èasovému stresu.
Má lekár v primárnej sfére dostatok času
na pacienta? Známa pri prvej návšteve
všeobecného lekára strávila v jeho ambulancii 40 minút. Je to reálne alebo luxus?
Ach, je to luxus. No po jednom takomto
luxuse, keï sme práve nemali ve¾a pacientov, vyšla pacientka po podrobnom vyšetrení so slzami v oèiach, že tak sa jej ešte nikto
nevenoval. To mi hovorila sestrièka. Lenže
jej umieral brat a mohlo to maś aj genetický
podklad, potom sme objavili aj iné diagnózy. Ak niekto potrebuje viac èasu, niekedy
to robíme etapovite. Hlavne ak pacienta vidím prvýkrát, a nie je to akútne. Najskôr
poriešime jeden problém, potom druhý,
tretí... No nesmieme pacienta iatropatogenizovaś, teda rozposielaś na rôzne vyšetrenia.
Èo môžeme, realizujeme my. Inak by sme
ho skôr vystresovali. Treba zvážiś zdravú
mieru vyšetrení. Pacient má napríklad predstavu, že má ísś za takým èi onakým špecialistom a my to postupne zvládneme. Je
ve¾ké umenie vypoèuś pacienta, dávaś cielene otázky, prejaviś empatiu a nenechaś
ostatných, aby im navreli kàèové žily v èakárni.
O väčšine Slovákov je známe, že ignorujú
preventívne prehliadky. Akí sú v tomto
smere vaši pacienti?
Máme mladý obvod, mnohí sú uvedomelí. Pacientov si aj predvolávame. Väèšinou
na STK – ako to voláme – prídu.
Ako sa dá dosiahnuť zlepšenie?
Ak poisśovne prejavia evidentný záujem
maś preventívne vyšetrenia a pod¾a toho
budú posudzovaś, èi sa pacient uvedomele
stará o svoje zdravie.
Veľkou témou je rozširovanie kompetencií
všeobecného lekára pre dospelých. Ste zástankyňou tohto trendu?
Celá táto téma je na jeden rozhovor a reflexiu. Vítam rozširovanie kompetencií do
takej miery, do akej sme schopní to personálne i vedomostne zabezpeèiś. Rozširova-

nie kompetencií, ktoré historicky urèite boli
oklieštené, ak si pozrieme, èo všetko vykonával všeobecný lekár, napr. aj malé chirurgické èi iné výkony, je pod¾a mòa nevyhnutným trendom. Cítim však zodpovednosś
a bázeò, pretože ak preberieme kompetencie, musíme sa adekvátne k tomu aj kontinuálne vzdelávaś. Ide v prvom rade o komfort pacienta, ale aj o šetrenie zdrojov
v zdravotníctve. V žiadnom prípade nesmie
ísś o konkurovanie špecialistom. Práve dobre edukovaný všeobecný lekár pre dospelých má vedieś posúdiś, kedy pacienta posunúś k špecialistovi, aby sa ten nemusel
zaoberaś bazálnymi stavmi. Taktiež všeobecný lekár pre dospelých by mal vedieś
pacienta adekvátne pripraviś na vyšetrenie
u špecialistu, aby sa ten už pri prvom sedení o stanovené výsledky mohol oprieś.
Frustrujúce je, ak sa všeobecný lekár pre
dospelých, ktorý sa snaží vykonávaś svoju
agendu, teda diagnostikovaś a lieèiś, stretáva
s požiadavkami špecialistov v zmysle – odoberte odbery na rôzne nimi predpokladané
diagnózy. Vtedy sa všeobecný lekár pre dospelých stáva laboratóriom.
Alebo príde pacient so všeobecným „odporúèaním“ vylúèiś nádorový proces. Ak
niekto nieèo vo svojej ambulancii predpokladá, diagnostiku by si mal dotiahnuś do
konca. Znovu však opakujem, že vzájomná
úcta a spolupráca sú základom pre efektívne fungovanie, prièom v zásade ide aj o kultúru medicíny.
Ako to myslíte?
Kultúra je vo vzájomnom rešpektovaní,
pretože máme spoloèný cie¾, a to je zdravie
pacienta. Osobne mám ve¾mi rada diferenciálnu diagnostiku, teda byś detektívom
a h¾adaś a h¾adaś a až potom pustiś pacienta, keï vyèerpáme všetky možnosti. Mám
po starkom staré, ale nestarnúce uèebnice
medicíny s uvedením symptómov a syndrómov na takej precíznej úrovni, že si dovolím
povedaś, že azda nikdy nebudú napísané
lepšie. V èase, keï nebolo to¾ko prístrojových možností, lekári museli maś ve¾mi
dobre vyvinuté práve poznanie symptómov.
Máte dostatočne uvoľnené ruky pri indikovaní farmakologickej liečby?
Privítala by som uvo¾nenie niektorých
liekov, ktoré môžeme predpisovaś iba so
súhlasom špecialistu. Tak vzniká zbytoèné
„lístoèkovanie“, odosielame pacienta len
preto, aby liek na zápchu mal od „špecialistu“, hoci ho viem indikovaś aj sama. Nakoniec mnohé z nich dáme na priamu platbu
pacienta, lebo veï nemôže so zápchou èakaś dva mesiace k špecialistovi. Vždy si však
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musíme byś vedomí, že ide o funkènú poruchu, teda nie je za tým vážnejšie postihnutie.
Taktiež vnímam potrebu preddiagnostikovaś èi priamo diagnostikovaś pacienta –
umožniś a rozšíriś možnosś laboratórnych
vyšetrení. Napríklad v lipidológii je dôležité,
aby sa odbery odoberali v jednom laboratóriu, lebo výsledky z dvoch rôznych laboratórií sa nedajú správne porovnaś.
Rada by som si doplnila vzdelanie v niektorých odboroch, nie na úrovni špecialistu,
ale tak, aby som napríklad otoskop, teda
prístroj na pozretie do ucha, vedela správne
použiś. A teda rozlíšiś, kedy je bubienok zapálený alebo prederavený, èi je tam cudzie
teleso a podobne. Tak môžem lieèiś to, na
èo mám schopnosti a posunúś k špecialistovi to, èo potrebuje jeho starostlivosś.
Okrem uvedeného treba myslieś na komfort pacienta aj zo socioekonomickej stránky. Dnes je pre mnohých ve¾mi nároèné

srdca, vysoký tlak. Na tieto ochorenia sa
umiera, a pritom zvýšené tuky v krvi nebolia. Tu nám ve¾mi chýba osveta.

Ako pandémia COVID-19 ovplyvnila prácu
vo vašej ambulancii?
Bola to nová, bizarná skúsenosś. Museli
sme naozaj siahnuś na dno svojich ¾udských a manažérskych schopností, predvídaś, rozhodovaś sa. Veï mnohé reálne situácie predbiehali nariadenia vlády. Zrazu naším cie¾om bolo držaś si od pacienta dištanc,
èo bolo správne, ale neprirodzené. Chorí
¾udia potrebujú osobný kontakt, lekár potrebuje na správnu diagnózu vidieś pacienta. Veï mnohé informácie sú neverbálne.
Nedajú sa zistiś po telefóne. Na telemedicínu sme neboli vybavení. Sestrièka má síce
dve uši, ale vie prijaś len jeden telefonát
a takisto aj ja. Do istej miery a v istých situáciách môže byś telemedicína prínosom, ale
nemala by byś v žiadnom prípade štandardom. Pacient nie je virtuálny
a vzśah lekár – pacient sa nemôže budovaś vo virtuálnom
priestore.
kolegami

Kľúč k správnemu
fungovaniu medzi
je odbornosť a žičlivosť.
uvo¾niś sa z práce tak, aby ich zamestnanie
nebolo ohrozené. Jednoducho si nemôžu
dovoliś nieko¾ko návštev u lekára, a tak sa
stane, že použijú radšej samolieèbu. A to sa
nám vráti ako pingpongová loptièka.

Ako zvyknete relaxovať po
náročných dňoch v práci?
Ja sa to len uèím. Èaká ma
doma „päś hladných krkov“, ktoré milujem.
No teraz relaxujem v záhradke. Ve¾mi ma
napåòa „hrabaś sa v zemi“ a vidieś vyklíèiś
nieèo nové. Celý rok som hltaèka kníh. Na
to si vždy nájdem èas.

V rámci doktorandského štúdia sa venujete
problematike lipidológie u mladých ľudí do
40 rokov. Kedysi patrili poruchy metabolizmu lipidov k vyššiemu veku. Potvrdzuje sa
nárast u mladších pacientov?
Veï to je práve to, že kedysi sa nerobili
vyšetrenia mladým ¾uïom, a tak sa „nevedelo“, èi majú zvýšené tuky, alebo nie. Iste,
spôsob výživy, pohyb atï. sa líšili od
dnešného. Napr. hamburger v 50. rokoch
minulého storoèia mal hmotnosś 150 gramov, dnes možno 300 gramov a my to vnímame ako normu. A keï sa dobre najeme,
nasadneme do auta a pracujeme za poèítaèom.
Ešte nemám štatisticky vyhodnotené naše
merania. No práve preto som si spolu s mojím školite¾om zvolila túto tému, že sa javí
ako ve¾mi dôležité podchytiś tieto ochorenia
v mladšom veku. Potvrdil to vyššie spomínaný profesor z Londýna, ktorý je odborník
lipidológ, a povedal, že máme apelovaś na
vládu, aby sa venovala prevencii v tejto oblasti. Dôsledkom zvýšených tukov v krvi je
ateroskleróza, a teda postihnutie tepien,

Do ankety TOP lekári na Slovensku vás nominovala hlavná odborníčka MZ SR pre
všeobecné lekárstvo. Čo pre vás znamená
toto ocenenie?
Keï mi Adriana Šimková zavolala, že ma
nominuje, cítila som sa ve¾mi poctená. Veï
je to¾ko dobrých lekárov. No povzbudilo ma
to. A ve¾mi ma potešila jej žièlivosś. Priaś
druhému èloveku úspech je základ budovania dobrých vzśahov. Dá sa povedaś, že je to
liek pre našu pani medicínu. Žièiś si navzájom. V tomto si našu hlavnú odborníèku
vážim a aj v tom, že ukázala, èo to znamená
byś lekárom, keï nezištne pomáhala pacientom v DSS v Pezinku. Som presvedèená, že môj starký by bol (je) na òu hrdý.
Práve takto si získame rešpekt, keï budeme
obetaví. No a výsledok, že som vyhrala?
Cítim sa ako dievèatko, ktoré dostalo výbornú zmrzlinu, ale hneï dve kilá. Bola som
dojatá. No chcem tiež spomenúś, že sme
prinajmenšom dve TOP – ja a sestrièka. Bez
nej by to nešlo.
Monika Toporcerová
Foto: Andrej Horský

2. MIESTO

MUDr. Vlastimil
Ratvaj, MBA
vedúci lekár Kliniky všeobecného
lekárstva v Nemocnici Košice-Šaca,
člen skupiny AGEL
Narodil sa v roku 1981 a pochádza z Michaloviec. Štúdium medicíny ukončil na
UPJŠ v Košiciach v roku 2007. V roku 2012
získal európsku špecializačnú skúšku v odbore všeobecné lekárstvo. Po škole pracoval na IV. Internej klinike UNLP v Košiciach
a od roku 2010 pracuje na Klinike všeobecného lekárstva v Nemocnici AGEL Košice-Šaca. Od roku 2020 tam pôsobí ako vedúci lekár kliniky. Podieľa sa na postgraduálnej výučbe lekárov v špecializačnom
odbore všeobecné lekárstvo.

3. MIESTO

MUDr. Peter Lipovský
ambulancia VLD, Bratislava,
Miloslavov-Alžbetin dvor
Štúdium medicíny ukončil na 1. lekárskej
fakulte Univerzity Karlovej v Prahe v roku
1995. Dvadsať rokov pôsobil vo farmaceutickej firme na rôznych pozíciách od obchodu až po funkciu generálneho riaditeľa
a predsedu predstavenstva. Ako lekár na
Klinike funkčnej diagnostiky v Národnom
ústave tuberkulózy a respiračných chorôb
v Bratislave v roku 1996 pripravoval prvú
transplantáciu pľúc u pacienta s cystickou
fibrózou na Slovensku. V roku 2017 ukončil špecializačné štúdium v odbore všeobecné lekárstvo. Pracuje v ambulancii v Miloslavove.
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Zubné lekárstvo

Nás, zubárov, ľudia
nemajú veľmi radi
Napriek tomu, že medicína napreduje míľovými krokmi dopredu, má na vedcov ťažké
srdce. Zatiaľ totiž nikto nevymyslel zubnú vŕtačku bez nepríjemného zvuku, ktorého sa
pacienti často boja viac ako samotného vŕtania. Aj o tom porozprávala MUDr. Natália
Gálisová zo stomatologickej ambulancie ProCare v Bratislave.
MUDr. Natália Gálisová, stomatologická ambulancia ProCare Bratislava
Človek si zubného lekára spája väčšinou so
strachom a nepríjemným zvukom vŕtačky,
najmä v detstve. Čo vedie zubného lekára,
že sa stane zubným lekárom?
My, zubári, máme ten hendikep, že nás
¾udia nemajú ve¾mi radi, práve kvôli tomu.
Sme v 21. storoèí, lietame do kozmu, ale
ešte nikto nedokázal odfiltrovaś nepríjemný
zvuk vàtaèky. Preèo som sa rozhodla pre
zubné lekárstvo? Som z lekárskeho prostredia, v rodine sme mali aj zubného lekára
a ten ma navigoval k tomu, že pre ženu je
to ve¾mi dobré zamestnanie. A mal pravdu,
za èo som mu vïaèná, pretože nemáme to¾ko noèných služieb, nestane sa, že by niekto v zubárskom kresle zomrel, máme èas
sa venovaś rodine, aj svojim koníèkom, èo
sa v iných odboroch nedá.
Akého zubára ste mali v detstve vy? Lebo
keď sa u nás na škole povedalo, že sa ide
k školskej zubárke, celá trieda zbledla.
O našej školskej zubárke sa hovorilo, že ju
pre zlý prístup k zamestnancom jednej továrne preložili na školu a svoju povesť do
bodky napĺňala.
My sme nemali zlého zubného lekára.
Vtedy bol na každej škole zubný lekár
a preventívne prehliadky sa robili dvakrát
do roka. Každých šesś mesiacov nás celé
triedy zavolali do ambulancie, kde nás prezrela pani doktorka a keï našla nejaký
problém, dieśa si zavolala na ošetrenie. Samozrejme, boli deti, ktoré sa ve¾mi báli, aj
také, ktoré sa nebáli vôbec. Nedá sa však
paušalizovaś, že každá školská zubná lekár-
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ka bola zlá. Dokonca aj dnes na niektorých
školách existujú zubné lekárky, èo je pod¾a
mòa ve¾mi dobré, rodiè sa nemusí o návštevu zubára staraś, ale vyrieši sa to priamo
v škole.
Dnes to však asi veľmi neumožňuje legislatíva, pretože rodič musí dať na všetko
súhlas.
To je pravda, na preventívne prehliadky
si však môže lekár zavolaś celú triedu
a v prípade, že to niektorý rodiè odmietne,
tak dieśa sa nezúèastní. Ak chce, dá súhlas.
Školskí zubní lekári sú naozaj erudovaní, sú
to pedostomatológovia so špecializáciou na
detské zubné lekárstvo.
Pred návštevou zubára ľudí neodrádza ani
tak strach, ale skôr nedostatok peňazí, pretože dnes každá návšteva u zubára väčšinou poriadne prevetrá peňaženku.
Je to pravda, kedysi zubné ošetrenie
bolo zadarmo, a dnes sa musí nieèo doplácaś. ¼udia by sa skôr mali zamyslieś
nad prevenciou, aby nedošlo k problémom v dutine ústnej a aby potom nemuseli to¾ko doplácaś, keï treba riešiś extrakcie a podobne.
Prečo je dnes zubár taký drahý?
Pretože vstupy sú ve¾mi drahé. Zoberte
si, že už len zubná súprava je ve¾mi drahá,
obyèajný násadec na vàtaèku stojí tisíc eur,
potrebujeme ïalších nieko¾ko desiatok prístrojov, nástrojov, vrtáèikov, výplòových
materiálov, odtlaèkových hmôt atï. Všetko

si musíme nakupovaś cez dovozcov. Vïaka
tomu tie ceny vyskoèili.
Aký je dnes stav chrupu Slovákov?
Tí poriadni pacienti navštevujú zubné
ambulancie pravidelne, o svoje zuby sa starajú, takže u nich to nevyzerá tak zle. Tí,
ktorí sa nikdy nestarali a ani nestarajú, tí
vyh¾adávajú viac-menej ošetrenie len na
zubných pohotovostiach. Ich nedonútite,
aby sa venovali viac svojim zubom. Horší
stav je však u detí, pretože majú vo¾ný prístup k sladkostiam a sladkým nápojom,
vïaka reklamám sa nimi prejedajú, èo má
negatívny vplyv na tvorbu zubného kazu.
Čiže nestačí, ak si popri tom poctivo umývajú zúbky?
To zase áno, na prvom mieste musí byś
hygiena. Môžu si dopriaś aj sladkosś, ale
nemali by maś v ústach nieèo sladké celý
deò. Úplne najväèší problém sú sladené vody. Robil sa jeden zaujímavý výskum a zistilo sa, že paradoxne najnegatívnejší vplyv
na detské zúbky má ¾adový èaj, kolový nápoj sa umiestnil až na druhom mieste.
Poďme už k vám. Prečo ste si vybrali medicínu?
Môj otec bol lekár, chirurg a my so sestrou sme ho ve¾mi èasto navštevovali v ambulancii. Pre mòa to bolo prirodzené prostredie, ve¾a sa tiež u nás doma rozprávalo
o stavoch, ktoré musel ošetrovaś, navyše
ve¾a aj písal a publikoval. Mal ve¾mi škaredý škrabopis, a keïže moja mama bola
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Zubné lekárstvo
redaktorka, vždy mu to potom prepisovala
na stroji a my sme boli prvé, ktoré si vypoèuli jeho prednášky. Okrem toho ma ve¾mi
bavil prírodopis, neskôr biológia, robila
som aj biologickú olympiádu. Takže tak
nejako automaticky som sa ani nezamýš¾ala nad nièím iným.
Vedeli ste od začiatku, že chcete robiť zubné lekárstvo?
To som nevedela, ale keïže som sa mohla obèas prizeraś niektorým chirurgickým
operáciám, samotnej mi došlo, že je to nároèné aj fyzicky, nielen psychicky a nevedela som si predstaviś, že by som dokázala
osem hodín držaś háky pri nejakej brušnej
operácii. To ma odradilo. Predsa len dutina
ústna je menšia. Hoci niekedy hovorím, že
je to práca pre baníka, lebo boli aj prípady,
keï som napríklad sśahovala oce¾ový desaśèlenný mostík, keï som sa trápila asi
štyri hodiny, aj s prestávkami. Takže nie
je to vždy len jemná práca.
Koľko trval váš najdlhší zákrok?
Asi ten oce¾ový mostík, pamätám si, ako
som prišla do lekárskej izby úplne uplakaná
s tým, aby to niekto za mòa dokonèil, ale
nedalo sa, takže som sa po chví¾ke oddychu
musela vrátiś a dokonèila som to. Dnes sa
už, našśastie, nerobia oce¾ové mostíky. Vtedy som však bola mladá lekárka a dali mi to
robiś, aby som si nemyslela, že je to také
jednoduché.
A čo extrakcie, teda trhanie zubov? To nie
je náročné?
Extrakcie ma ve¾mi bavia.
Pamätáte si svoje prvé vŕtanie?
A viete, že ani nie? Ale pamätám si na
svoju prvú extrakciu. Poèas prvej praxe
na stomatochirurgii nás osem dievèat stálo okolo pacienta, ktorý sa chudák triasol
v kresle a doktor sa opýtal, kto sa podujme na „šestku v¾avo hore“. Nastalo, samozrejme, ticho, nikto nechcel, každý sa bál.
A tak som si povedala, že to vyskúšam
s tým, že je tu aj lekár a v prípade potreby
mi pomôže. A naozaj, bol vynikajúci, spoza chrbta ma navigoval, a podarilo sa to,
na èo som bola hrdá. Mala som tiež vynikajúceho pána primára, nebol síce stomatochirurg, ale tiež ho extrakcie bavili
a nauèil ma také grify, že extrakcie milujem.
Zrejme aj pacienti cítia, že vás to baví.
Keï si však do kresla sadne stokilový obrovský chlap a zbadá mòa s tým, že mu
idem vytiahnuś osmièku, z¾akne sa.

Aký by mal byť podľa vás dobrý zubný lekár?
V každom prípade by mal byś empatický
a ¾udský. Nemal by zaèaś pracovaś skôr než
pacientovi nepovie, èo ide robiś, pretože vtedy opadne strach, mal by pacientovi vysvetliś, èo sa bude diaś. A, samozrejme, nemal
by krièaś. Celkovo atmosféra a prostredie
ambulancie by mali byś príjemné.
Za tie roky, čo pracujete, sa toho v medicíne veľa zmenilo. Sú nové prístroje, aj materiály, ktoré uľahčujú nielen život pacientom, ale aj prácu zubárom. Kedysi napríklad neboli bežné anestézie pri ošetrení
kazu.
To je úžasná vec. Kedysi boli pritom zakázané, anestézie sme mohli dávaś len pri
extrakciách alebo chirurgických zákrokoch.
Keï som išla vàtaś zub alebo keï sa musel
vyriešiś nejaký bolestivý prípad, podaś sme

Sú urèité indikácie, pri ktorých sú dobré
práve amalgámové výplne. Aj tie biele sú
rôzne, sú kompozity, kompoméry, skloionoméry atï. Takže sa nedá paušalizovaś,
ktorá je lepšia.
Mne osobne lepšie držia amalgámové, biela mi často vypadla.
Áno, to je pravda, niekedy zvyknú vypadnúś, v urèitých indikáciách majú lepšie
vlastnosti amalgámové.

Chodievajú za vami pacienti s tým, že ich
chcú vymeniť?
Bolo ich zopár, najmä zo zaèiatku, keï sa
na trh dostali biele, ale skôr preto, že proti
amalgámu brojili najmä výrobcovia bielych
výplní s tým, že sú škodlivé pre organizmus. Na výmene vtedy bazírovali najmä
¾udia zameraní na eko a bio životný štýl.
Keï príde za mnou taký pacient, vysvetlím
mu, kde by som ju vymenila
a kde by som amalgám neKeď si však do kresla
chala, pretože biela výplò
naozaj tak dlho nevydrží.
sadne stokilový obrovský
Amalgám môžete maś
chlap a zbadá mňa,
v ústach aj 50 rokov a niè sa
zľakne sa.
nedeje, zatia¾ èo pri bielych
to ešte presne nevieme.

ju nemohli. Dnes anestézie milujem, je to
úžasný pokrok, pacient sa cíti komfortne, ja
tiež, pracujem v pokoji, viem, že pacienta to
nebolí. Samozrejme, sú aj nové prístroje,
nové materiály, a keï to porovnávam s minulosśou, v mnohých oh¾adoch máme u¾ahèenú prácu. Kedysi sme si niektoré veci
museli doslova vyrábaś na kolene, dnes
máme nekoneèné množstvo vyšetrovacích
inštrumentov.
Až na ten zvuk vŕtačky, ten je stále rovnaký.
Stále hovorím, aby sa niekto zaèal venovaś odhluèneniu vàtaèky, lebo niektorí pacienti sa ani tak neboja vàtania, ako toho
nepríjemného zvuku.
Zmena nastala aj v prípade výplní, amalgámové vystriedali biele. Sú naozaj škodlivé?
Toto je citlivá otázka. Niektorí broja proti
amalgámu už od zaèiatku, ale kedysi neboli iné. Boli ešte zlaté, ale tie boli ve¾mi drahé. Do úst nemôžeme daś látku, ktorá by
bola toxická, takže dnešné kapslové amalgámy sú bezpeèné. Pod¾a legislatívy sa
amalgám nemá používaś u tehotných žien,
u detí do 15 rokov a na mlieène zuby. Inak,
do roku 2030 sa môže používaś.
Vám sa s ktorou výplňou lepšie pracuje?

Vrátim sa ešte k deťom. Všeobecne sa odporúča, aby rodičia s dieťaťom navštívili
zubára s vyjdením prvého zúbka. Zubári
ale nechcú brať také malé deti.
To je pravda, dieśatko v takom veku nevie
spolupracovaś. Aj väèšie dieśa má problém
obsedieś pol hodiny v kresle, a u takého
malého dieśaśa si to neviem predstaviś. Je
však pravda, že také malé dieśa som zatia¾
nemala v ambulancii. Skôr si myslím, že
mamièky takých malých detí by mohli so
zubnými lekármi konzultovaś.
Aké najmladšie dieťa v kresle ste mali?
Jedenapolroèné dieśa. A viete, s akým
strašným stavom zúbkov? Prišlo s abscesom, opuchom, zúbok bol už taký pokazený, že z neho ostal už len korienok, musela
som incidovaś, teda narezaś skalpelom.
A predstavte si, že to dieśa doteraz ku mne
chodí, dnes je z neho už ve¾ká sleèna po
maturite. Zaujímavé je, že kým mlieène
zúbky mala pokazené, tak tie trvalé, možno
vïaka tomuto, že rodièia vtedy prišli a spravil sa ten zákrok a oni si uvedomili, že sa
musia o jej zúbky staraś, má bezchybné.
Všetko je o rodièoch, dieśa nemôže za to,
aké má zuby. V prvých rokoch to všetko
závisí od rodièov. Od malièka sú ve¾mi dôležité starostlivosś a prevencia. Teraz napríklad mám malého päśroèného pacienta,
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ktorý má 22 kazov. A rodièia sa èudujú, ako
je to možné, veï sa starajú, zúbky mu umývajú a pije len èistú vodu. A mòa ide uchytiś, lebo to nemôže byś pravda. V takých
prípadoch robíme èastejšie aplikáciu fluoridových prípravkov.
Kedysi sme užívali také tabletky v škole.
A to bolo výborné. Neviem, èi ste to zažili aj vy, ale k nám do triedy prišla zubárka
aj so sestrièkou, mali sme doniesś poháriky
a zubné kefky, postavili sme sa k umývadlu,
ony nám naliali do pohárikov fluoridový
prípravok, a vyèistili sme si s tým zúbky.
Bolo to bezbolestné a bola to prevencia.
Ako sa vám pracuje s deťmi? Asi lepšie ako
s rodičmi…
S detièkami bez rodièov. Ale mnohí rodièia z ambulancie nechcú odísś a pritom to
nemá zmysel, veï dieśa sedí v kresle a toho
rodièa nevidí ani necíti. A najhoršie je, keï
rodiè zaène dieśatko mojkaś a hladkaś a vysvet¾ovaś, a potom je to ešte horšie. My pri
prvej návšteve dieśaśa niè nerobíme, dieśatko len oboznámime s ambulanciou, všetko
mu poukazujem, pustíme všetky možné
prístroje, povozíme ho v kresle hore-dole
a nakoniec dostane odmenu. Potom sa na
ïalšiu návštevu teší.
Akú najväčšiu chybu robia Slováci pri starostlivosti o chrup?
V prvom rade je to nedostatoèná hygiena.
Pritom dnes máme také možnosti, o akých
sa nám kedysi ani nesnívalo. Kedysi bola
len zubná kefka, ktorej tá štetinatá èasś bola
obyèajne ve¾mi tvrdá, takže si niekedy pacienti dokalièili zuby a ïasná. Dnes máme
rôzne zubné kefky, medzizubné kefky, zubné nite, zubné sprchy, škrabky na jazyk,
jednozväzkové sólo zubné kefky… Skutoène starostlivosś o zuby je v moci každého.
Nemôže sa nikto vyhovoriś, že má geneticky po otcovi alebo po babke zlé zuby. Všetko je to o starostlivosti. Bolo by dobré, keby
si každý uvedomil, že je dôležité chodiś na
preventívnu prehliadku.
Dnes je na trhu veľké množstvo zubných
kefiek. Máme kefky za pár centov, aj za 6
eur. Je medzi nimi veľký rozdiel?
Najviac sa propagujú mäkké kefky
s hustými štetinkami, tie sú naozaj vynikajúce. Skôr ide však o to, nauèiś sa dobre
techniku èistenia zubov. Èiže nemusia to
byś len drahé znaèkové kefky. To isté platí
aj pre zubné pasty. Niekedy ani nie je nevyhnutné maś špeciálnu zubnú pastu, pokia¾
nemáte problém s ïasnami alebo zvýšenú
kazivosś, pri èistení zubov ide skôr o me-

chanické stieranie, to je najdôležitejšie. Unikátom sú medzizubné kefky, pretože normálnou kefkou sa nedostanete do medzizubných priestorov.

2. MIESTO

Žuvačky – áno alebo nie?
Žuvaèky áno, ale musia byś bez cukru. Je
to dobré, lebo podporujú saliváciu a v slinách máme ochranné látky, ktoré omývajú
zubnú plôšku a chránia ju.
Mali by sme si umývať zuby hneď po zobudení alebo až po raňajkách?
Toto je veèná téma, pretože o tom, kedy
si ich umývaś, je ve¾a teórií. Hlavne by sme
si ich mali umývaś aspoò 2x denne. Jeden
pán profesor z Nemecka tvrdil, že zuby si
staèí umývaś len raz denne, ale 45 minút, aj
so všetkými pomôckami.
A čo ústne vody?
Pokia¾ nemáte nejaký problém v dutine
ústnej, vôbec nie sú potrebné. A ak ústne
vody, tak jedine špeciálne. Musia byś naozaj indikované, napríklad pri ochoreniach
slizníc a paradontu, alebo pri zvýšenej kazivosti zubov. Prípadne po urèitých väèších
chirurgických zákrokoch.
Ako relaxujete?
My sme športová rodina, ve¾a turistikujeme, plávame, kde sa dá, tam sa hýbeme.
Máme tiež ve¾kú záhradu, kde pestujem
všetko možné. A èas trávime s rodinou.
Vïaka športovaniu nemám problém s krènou chrbticou, èo má mnoho zubárov, mnohých to dokonca dostane až do invalidného
dôchodku, pretože krèná chrbtica pri tomto
povolaní trpí. Tým, že cvièím, vyhýba sa mi
to. S manželom sme ve¾kí turisti, boli sme
dokonca na Kilimandžáre, a to som si povedala, že keï som zvládla výstup tam, tak už
vydržím všetko, pretože to nezvládnu ani
niektorí vrcholoví športovci.
To bol najvyšší vrch, čo ste absolvovali?
Boli sme aj vyššie, ale ten vrch málokto
pozná, volá sa Likan Kabur, je v Bolívii a má
takmer 6 000 metrov. Boli sme tiež na treku
v Ohòovej zemi, osem dní sme chodili
v pustatine, len s batohom na chrbte. Boli
sme takto aj v Patagónii èi na Kamèatke, na
Špicbergoch. Doteraz s manželom absolvujeme také dovolenky. Nemáte tam mobil,
vyèistíte si hlavu, spoznávate iné kultúry.
Mnohí u nás nadávajú, ako je nám tu zle.
Vtedy poviem, nech sa idú pozrieś tam,
nech tam idú žiś, kde ¾udia nemajú skoro
niè a sú ove¾a šśastnejší ako my tu.
Katarína Lovasová
Foto: Svet zdravia

MUDr. Dušan Poruban,
PhD.
maxilofaciálny chirurg

Donedávna pôsobil ako vysokoškolský
učiteľ na Klinike stomatológie Lekárskej
fakulty UK na Heydukovej v Bratislave.
Odborným zameraním je maxilofaciálny
chirurg, významný a popredný odborník
na úrovni Slovenska. Je spoluzakladateľom Oddelenia maxilofaciálnej chirurgie
FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici,
na ktorej pôsobí aj v súčasnosti. Je autorom a spoluautorom mnohých prednášok
a publikácií.

3. MIESTO

MUDr. Dušan Hollý,
PhD., MPH
maxilofaciálny chirurg, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
OUSA
Pracuje ako maxilofaciálny chirurg na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Onkologického ústavu svätej Alžbety
(OUSA) v Bratislave a zároveň ako vysokoškolský učiteľ, ktorý sa podieľa na pregraduálnej výučbe študentov LF UK a postgraduálnej príprave zubných lekárov. Založil tradíciu a dodnes je hlavným odborným
organizátorom kongresu mladých zubných
lekárov. Okrem toho poskytuje zdravotnú
starostlivosť ako vedúci lekár v Hollydent,
s. r. o.
57
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COVID-19: Ten,
čo všetko zastavil
Kým ešte v januári a vo februári tohto roku sa živo diskutovalo o tom, kto bude nový
minister, či o potrebe stratifikácie nemocníc, marec všetko zmenil. Svet sa akoby
zastavil a zatvoril. Na scénu prišiel COVID-19.

H

ovorí sa, že ve¾ké pandémie zasiahnu ¾udstvo každých sto rokov.
Štrnáste storoèie „patrilo“ èiernej
smrti, teda moru, ktorý len v Európe zahubil asi polovicu populácie (25 až 34 miliónov ¾udí, odhady sa pohybujú medzi jednou až dvomi tretinami celkového poètu
obyvate¾ov kontinentu). Približne v rovnakom èase sa nákaza objavila aj vo ve¾kej
èasti Ázie a Blízkeho východu. Epidémie
moru sa objavovali pravidelne až do 18.
storoèia.
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V minulom storoèí zase prekvapila španielska chrípka (január 1918 – december
1920), ktorú spôsobil chrípkový vírus H1N1.
Infikovalo sa 500 miliónov ¾udí na celom
svete, nevyhli sa jej ani obyvatelia vzdialených pacifických ostrovov a zomrelo približne 50 miliónov ¾udí, èo boli tri percentá
vtedajšej svetovej populácie.
Epidémie chrípky väèšinou zabíjajú najmä starších alebo už oslabených pacientov,
obeśami pandémie v roku 1918 však boli
nezvyèajne aj zdraví mladí ¾udia.

Ani španielska chrípka sa nevyhla cenzúre, mocnosti v snahe udržaś morálku poèas
vojny minimalizovali prvotné správy o chorobe a úmrtnosti tak v Nemecku, ako aj
v Spojenom krá¾ovstve, vo Francúzsku
a Spojených štátoch. Jediná krajina, ktorá sa
informovania o smrtiacej chrípke nebála,
bolo Španielsko (a tak vzbudila zdanie, že
je chorobou najviac postihnutá) a aj preto
nesie pandémia názov španielska chrípka.
Dnes vedci hovoria, že za vysokou úmrtnosśou najmä mladých mužov môže byś aj
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zident Vladimir Putin oznámil, že Rusko sa
stalo prvou krajinou, ktorá udelila regulaèné schválenie vakcíny proti ochoreniu COVID-19, a to po necelých dvoch mesiacoch
testovania na ¾uïoch.
Oèkovaciu látku s oznaèením Sputnik
V vyvinulo ruské Gamalejovo národné výskumné centrum epidemiológie a mikrobiológie v spolupráci s ministerstvom obrany v Moskve. Na trhu by mala byś dostupná od 1. januára 2021.
Svetová zdravotnícka organizácia
(WHO) a vedecká komunita však vyjadrili
obavy v súvislosti s klinickým testovaním
tejto vakcíny.
Klinické testovanie novej vakcíny totiž
Očkovanie
ešte stále nie je ukonèené a posledná fáza
Do 9. septembra, keï sa písal tento èlánok,
testov na vzorke viac ako 2 000 ¾udí sa zasa na celom svete vírusom infikovalo takmer
èala len dva týždne predtým, než ju Rusko
28 miliónov ¾udí, zomrelo vyše 900-tisíc.
schválilo na používanie.
Viaceré farmaceutické firmy už zaèali s tesNaopak, britská firma AstraZeneca v septovaním viac ako 165 látok, z ktorých by
tembri oznámila, že pozastavila finálnu fámohla vzniknúś vakcína proti ochoreniu
zu klinických testov koronavírusovej vakcíCOVID-19, ide dohromady o deväś americny, ktorú vyvíja v spolupráci s vedcami
kých a európskych vývojárov vakcín. Hoci
z Oxfordskej univerzity, potom, èo sa u jedvývoj zvyèajne trvá roky, odborníci predponého z úèastníkov prejavili
nevysvetlené zdravotné probTreba pochváliť aktivitu
lémy. Hovorkyòa spoloènosti
Michele Meixellová spresnila,
ministerstva zdravotníctva,
že rozhodnutie bolo urobené
ktoré začalo boj proti
dobrovo¾ne pod¾a štandarddezinformáciám.
ného postupu, a doplnila, že
okolnosti teraz posúdi nezávislá komisia.
Klinická štúdia koronavírusovej vakcíny
kladajú, že vakcína bude dostupná už v buvyvíjanej firmou AstraZeneca a Oxfordskou
dúcom roku.
univerzitou sa vykonáva na nieko¾kých
O vakcínu má záujem aj Slovensko. Pomiestach. Zdravotné komplikácie sa objavitvrdil to minister zdravotníctva SR Marek
li u úèastníka v Spojenom krá¾ovstve.
Krajèí s tým, že pre Slovensko by chcel reO aké problémy ide, ani kedy sa prejavili,
zort objednaś tri milióny vakcín.
nie je jasné. Pod¾a webu Stat News sa však
Ako dodal, stratégia v prípade oèkovania
oèakáva, že sa úèastník štúdie, u ktorého je
proti novému koronavírusu je zatia¾ založepodozrenie na „vážnu nežiaducu reakciu“,
ná na dobrovo¾nosti a predpoklade, že si
zotaví.
¾udia uvedomia výhodu vakcinácie. Na výStat News uviedol, že pozastavenie klihody oèkovania bude MZ SR upozoròovaś
nických testov malo dosah aj na ïalšie testy
informaènou kampaòou. „Nútiś však nikospoloènosti AstraZeneca, aj na klinické štúho nechceme,“ reagoval minister zdravotdie, ktoré vykonávajú iné farmaceutické
níctva.
firmy. AstraZeneca vo vyhlásení uviedla, že
V súèasnosti viacero výrobcov ohlásilo už
„pri ve¾kých štúdiách sa môžu prejaviś chotretiu – závereènú fázu klinických skúšaní.
roby èisto náhodou, ale je nutné okolnosti
V septembri majú rokovaś vedecké výbory
nezávisle preskúmaś“.
EMA, na ktorých sa zúèastòujú aj zástupcoDeväś amerických a európskych vývojávia nášho Štátneho ústavu pre kontrolu lierov vakcín sa zaviazalo, že budú dodržiavaś
èiv (ŠÚKL), keï by už mali byś bližšie inforvedecké bezpeènostné štandardy pri svojich
mácie o stave vývoja kandidátskych vakcín,
experimentálnych vakcínach.
èi o možnom podaní žiadosti o registráciu
Vyhlásenie bolo vydané vzh¾adom na
prostredníctvom EMA.
rastúce obavy z toho, že bezpeènostné štanInformáciu o svojej vakcíne vypustilo do
dardy nebudú pri štúdiách vakcín plne dosveta Rusko, ktoré oznámilo, že bola vyrodržiavané v dôsledku politického tlaku na
bená prvá várka Ruskom vyvinutej vakcíny
rýchle dodanie vakcíny na trh.
proti koronavírusu SARS-CoV-2. Ruský pre(kl)
sa nám vyhli katastrofické scenáre, ktoré
sme mali možnosś vidieś z Talianska, neskôr zo Španielska a z New Yorku. Ve¾mi
mierna prvá vlna u nás sa však stala dvojseènou zbraòou. ¼udia dnes ochorenie podceòujú a viacerí rúška nezmyselne odmietajú, mohutne podporovaní dezinformaènými webmi (aj niektorými nezodpovednými
politikmi, dokonca aj lekármi). Preto treba
pochváliś aktivitu ministerstva zdravotníctva, ktoré zaèalo boj proti dezinformáciám,
napríklad aj tým, že podalo trestné oznámenie na známu stránku, ktorá medicínske
nezmysly uverejòuje už nieko¾ko rokov.

èas, keï sa ochorenie objavilo, teda obdobie
1. svetovej vojny, resp. èas po nej, s ktorou
sa spájajú podvýživa, preplnené nemocnice
a nedostatoèná hygiena.
Dnes, takmer presne sto rokov po španielskej chrípke, tu máme ïalšiu pandémiu.
Rýchlosś, akou sa rozšírila z Èíny, prekvapila aj samotných odborníkov. Kým bezbrehé
rozširovanie španielskej chrípky umožnila
vtedajšia cenzúra, pandémii COVID-19 napomáhali aj hoaxy èi dezinformácie. Od
tých, že ide o len o obyèajnú chrípku èi
umelo vytvorený vírus, až po vyslovené nezmysly o tom, že vlastne niè také neexistuje, len sa „niekto“ chystá na nový svetový
poriadok....

Prvá vlna
Slovensko malo šśastie, pretože prvá vlna
bola k nám milosrdná. Dôvodom boli
urýchlené opatrenia zo strany tak bratislavskej župy, ktorá ako prvá ihneï po prvom
potvrdenom prípade uzavrela školy, ako aj
vlády. Ukázalo sa, že ve¾kým prínosom bolo nosenie rúšok, najmä v MHD a obchodoch, ve¾mi edukaène pôsobilo ich nosenie
politikmi èi televíznymi moderátormi. A tak
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Medicínske novinky
Nové liečebné postupy,
novinky v oblasti zákrokov,
ktoré prinášajú benefit
nielen pre pacienta.
Novinky v medicíne prinášajú nielen lekári a vedci
zo zahraničia, ale aj zo
Slovenska.
Špeciálny gél
Skupina vedcov z èínskej Zhejiang University v Chang-èou vyvinula špeciálny gél, vïaka ktorému sa narušená zubná sklovina
dokáže sama opraviś. Pod¾a výskumníkov
ide o prieh¾adný, kryštálovitý materiál, ktorý štruktúrou pripomína rybie šupiny a má
vysokú mechanickú pevnosś, takmer identickú so sklovinou na ¾udskom zube. Nový
objav, ktorý umožòuje opätovne vypestovaś
zubnú sklovinu, by pod¾a autorov mohol
v budúcnosti prispieś ku koncu plomb
a staś sa novým spôsobom lieèby zubných
kazov. V súèasnosti testujú gél na myšiach
a dúfajú, že v rozmedzí jedného až dvoch
rokov metódu zaènú skúšaś aj ¾udia.

Prelomová technológia
Francúzski vedci vyvinuli exoskelet, vïaka
ktorému èlovek prvýkrát dokáže myšlienkou ovládaś všetky štyri konèatiny. Tridsaśroèný Francúz, pre verejnosś známy ako
Thibault, je už štyri roky kompletne ochrnutý po páde z 15-metrovej výšky. Vïaka
exoskeletu riadenému myšlienkami je
schopný stáś a chodiś. Francúzski vedci
Thibaultovi voperovali dva implantáty do
miesta ovládajúceho pohyb, ktoré je na povrchu mozgu. Šesśdesiatštyri elektród na
každom implantáte naèíta aktivitu, poèítaè
potom mozgové vlny prevedie na reśazec
príkazov a vyšle ich externej kostre. Klinické využitie je zatia¾ v nedoh¾adne, vyvinutá
technológia sa potrebuje zdokonaliś, aby
fungovala aj mimo laboratória. Vedci však
veria, že záverom ich výskumu bude samostatný pohyb paralyzovaných osôb.
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Zdokonalená metóda
Inovatívnu techniku na operáciu pruhov
v brušnej stene, ktorá sa zatia¾ na Slovensku
nepoužila, úspešne realizovali chirurgovia
z Nemocnice Komárno. Zdokonalená metóda tejto laparoskopickej operácie spoèíva
v použití tzv. eTEP techniky – extended Totally Extraperitoneal ventral hernia repair.
Princípom operácie je pod¾a operatéra
MUDr. Eduarda Csekesa umiestnenie sieśky
do anatomicky najvýhodnejšej vrstvy brušnej steny miniinvazívne, a to medzi brušné
svaly a zadnú väzivovú vrstvu brušnej steny
a pobrušnicu.

kovaś rakovinu prsníka presnejšie ako lekári. Vedcom z Google Health a Imperial
College London sa podarilo vytvoriś poèítaèový program na èítanie röntgenových
snímok. Algoritmus bol vo vyhodnocovaní
mamografických snímok lepší ako šesś
jednotlivých lekárov a rovnako dobrý ako
dvaja spolupracujúci rádiológovia. Z výsledkov štúdie vyplynulo, že umelá inteligencia dokáže odhaliś rakovinu prsníka
s podobnou mierou presnosti ako ¾udia,

Zákrok na štítnej žľaze
V Èesku bola vykonaná prvá operácia štítnej ž¾azy ojedinelým spôsobom. Špecializovaný výkon urobili lekári Chirurgickej
kliniky Fakultnej nemocnice Brno (FN
Brno) a Lekárskej fakulty Masarykovej
univerzity (LF MU) cez ústnu dutinu. Základný rozdiel oproti klasickej konvenènej
operácii štítnej ž¾azy a prištítnych teliesok
je v tom, že sa pri novej metóde nerobí rez
na krku, ale z vnútornej strany dolnej pery.
Vïaka zväèšeniu a priblíženiu kamerou je
operaèná oblasś preh¾adnejšia. Pre pacienta, ktorý je v celkovej narkóze, je výhoda
predovšetkým kozmetická, pretože mu
nezostane na krku vidite¾ná jazva ako pri
klasickej operácii.

ale s menším poètom falošne pozitívnych
výsledkov.

Prvá česko-izraelská
párová výmena obličiek

V Šaci operovali
novou metódou

Tím z IKEM a izraelskí lekári z nemocníc
Beilinson a Hadassa si medzi sebou vymenili dve oblièky. Umožnili tak reśazec šiestich transplantácií, vïaka ktorým dostali
novú šancu traja izraelskí a traja èeskí pacienti. Pre Èesko išlo o prvú medzinárodnú
párovú výmenu oblièky z krajiny mimo
Európy, pre Izrael o prvú medzinárodnú
výmenu orgánu žijúceho darcu.

Na svetových pracoviskách sa zaèal používaś operaèný postup pri nádoroch lokalizovaných v dolnej, prípadne strednej tretine
koneèníka oznaèovaný ako Transanal Total
Mesorectal Excision (TaTME). „Táto metóda
je kombináciou laparoskopickej brušnej
operácie a transanálnej endoskopickej operácie. Touto kombináciou sa prekonávajú
limity klasických alebo laparoskopických
operácií nádorov koneèníka a zvyšuje sa
kvalita štandardnej laparoskopickej TME.
Chirurg dostáva možnosś perfektnej vizualizácie a odstránenia nádorov lokalizova-

Umelá inteligencia
Pod¾a štúdie publikovanej v èasopise Nature umelá inteligencia dokáže diagnosti-
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ných v dolných èastiach koneèníka, a èo je
hlavné – umožòuje radikálny výkon
a zmenšuje pravdepodobnosś založenia trvalého èrevného vývodu,“ vysvetlil hlavný
operatér, primár chirurgickej kliniky v Nemocnici Košice-Šaca, MUDr. Vít Pribula,
PhD.

Kamera
Kardiologickú gamakameru na rýchlejšie
a presnejšie diagnostikovanie kardiovaskulárnych ochorení uviedli do prevádzky
v Ústrednej vojenskej nemocnici (ÚVN)
SNP v Ružomberku. Prístroj slúži na vyšetrenie prekrvenia srdcového svalu, jeho
funkcie a životaschopnosti. Pod¾a prednostu Kliniky nukleárnej medicíny ÚVN
Antona Lacka sa èas snímania kamerou
skráti na päś minút, èím sa zníži radiaèné
ožiarenie pacientov až o 50 percent. Kamera umožòuje tiež snímanie v 3D.

Unikátna operácia
v Prahe

biotika vedci najskôr vyvinuli algoritmus
automatického uèenia, ktorý dokázal urèiś
druhy molekúl zabíjajúcich baktérie. Do
databázy vložili informácie s vlastnosśami
takmer dva a pol tisíca lieèiv a prírodných
zlúèenín a ku každej z nich priradili informáciu, ako úèinná látka dokázala brániś
rastu baktérie Escherichia coli. Keï sa algoritmus „nauèil“, aké molekulárne vlastnosti robia dobré antibiotikum, vedci ho
aplikovali na databázu ïalších šesśtisíc
látok, ktoré prichádzali do úvahy na lieèenie ¾udských chorôb. Algoritmus preh¾adával databázu a našiel potenciálne vhodné
antibiotiká len za nieko¾ko hodín. Jedným
z takých antibiotík bol práve halicín, ktorý
bol pôvodne vyvinutý na lieèbu diabetu,
no nakoniec nebol uvedený na trh.

Vymenené kolenné kĺby
Unikátnu operáciu realizovali lekári z I.
ortopedickej kliniky Fakultnej nemocnice
sv. Anny v Brne (FNUSA) a Lekárskej fa-

Ojedinelú operaènú metódu vyradenia
p¾úc z obehu a využitia umelých mimotelových p¾úc vykonal tím lekárov zo
Všeobecnej fakultnej nemocnice (V FN)
v Prahe. Prvý èeský bajpas obchádzajúci
p¾úca má umožniś 35-roènej pacientke
s śažkou p¾úcnou hypertenziou absolvovaś
transplantáciu p¾úc.

aorty. Išlo o šesścentimetrovú vydutinu
umiestnenú nad odstupom oblièkových
tepien a tepien pre èrevá. Špecifickosś výkonu je v tom, že dokážu ošetriś aneuryzmu v nepríjemnej lokalizácii, ktorú by
inak museli operovaś. Výstuž, ktorú pri
zákroku zaviedli do hrudnej a brušnej aorty, musí zabezpeèiś priechodnosś tepien
zásobujúcich oblièky a èrevá. Hlavný komponent bol vložený cez stehennú tepnu.
Cievni chirurgovia vypreparovali prístup
cez tepnu hornej konèatiny, kadia¾ intervenèní angiológovia zaviedli ïalšie štyri
komponenty a po napojení ich prepojili
s tepnami prekrvujúcimi oblièky a èrevá.

Modernejší systém
Vo FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
v máji nahradili deväś rokov používaný
robotický chirurgický systém da Vinci za
dva nové, modernejšie. Dva prístroje
umožnia zvýšiś poèet výkonov, a tým budú šetrné operácie dostupnejšie väèšiemu
poètu pacientov v SR. Dokonalejšie technologické vlastnosti štvrtej generácie umožnia operovaś ešte precíznejšie a bezpeènejšie.

Nový prístroj

Materiál, ktorý sám
ničí mikróby
Vedci z Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied vyvíjajú materiál, ktorý sám znièí mikroorganizmy bez toho, aby sa použili
antibiotiká alebo silné chemické prostriedky
ako chlór. Na ich odstránenie staèí zapnúś
svetlo. Prvé testy ukázali dokonca efekt aj
proti baktériám odolným proti antibiotikám.
Zapnutie svetla sterilizuje pracovný stôl sestrièky, katéter na vnútrožilové podanie lieèiv alebo vypínaè na toalete. Pacienti v nemocniènom zariadení tak budú vystavení
ove¾a nižšiemu poètu mikroorganizmov,
a to všetko bez chemikálií.

kulty Masarykovej univerzity (LF MU).
Pacientke s śažkou artrózou vymenili súèasne oba kolenné kåby. V Èesku ide o ojedinelý postup. Pacientka trpela artrózou
oboch kolenných kåbov. Keïže mala obojstranné śažké postihnutie, lekári sa rozhodli pre operáciu dvoch totálnych endoprotéz naraz.

Umelá inteligencia
pomohla objaviť
nové antibiotikum

V NÚSCH prvýkrát
implantovali nový
typ stentgraftu

Vedci z Massachusettského technologického inštitútu (MIT) objavili použitím umelej inteligencie antibiotikum halicín. To je
nielenže úèinné proti niektorým ve¾mi
rezistentným baktériám, ale je úèinné aj
novým spôsobom. K objavu nového anti-

Tím oddelenia intervenènej angiológie
v Národnom ústave srdcových a cievnych
chorôb pod vedením operatéra MUDr. Petra Vaøejku, CSc., zrealizoval unikátny katetrizaèný zákrok u 64-roèného pacienta
so suprarenálnou aneuryzmou brušnej

Intervenèná rádiológia umožòuje operovaś
pacienta cez malé vpichy v koži a cez cievy
sa dostaś na potrebné miesto v tele. Lekári
sledujú operáciu poèas zákroku na virtuálnom obraze, ktorý snímajú medicínske
prístroje. Práve kvalita zobrazenia je vo
ve¾kej miere faktorom pre úspešnosś
a rýchlosś operaèného zákroku. V nemocnici CINRE sa preto rozhodli rozšíriś vybavenie o high-tech zariadenie ARTIS icono,
ktoré predstavuje súèasnú špièku v zobrazovacích technológiách potrebných pre
najnároènejšie srdcové intervencie. Tento
angiograf nemocnica používa ako prvé
pracovisko v strednej Európe. Prístroj je
jedineèný najmä tým, že zaèal využívaś
umelú inteligenciu na stanovenie pracovných postupov pri terapeutických výkonoch. Lekárom umožòuje intuitívny pracovný postup a poskytuje im vysokú kvalitu zobrazenia. Je vybavený nadèasovými
softvérovými riešeniami na komplexnú
diagnostiku a terapeutické výkony srdca.
Jeho vynikajúcou vlastnosśou je možné
prepínanie medzi 2D a 3D zobrazovaním,
kvalita obrazu a znížená požadovaná dávka žiarenia. Vïaka tomu, že C-rameno môže teraz vykonávaś nové trajektórie pohybu, vyšetrované oblasti môžu byś zobrazované prakticky bez artefaktov v 3D
vizualizácii, hodnotí MUDr. Ivan Vulev
z nemocnice CINRE.
(ja)
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Nedostatok
zdravotníkov si
žiada nové prístupy
Pripomínanie nedostatku zdravotníckych pracovníkov sa stalo v posledných rokoch
mantrou. Zložitá personálna situácia v zdravotníckych zariadeniach je síce celoeurópskym problémom, ale faktom je, že Slovensko je na tom v hodnotení počtu zdravotníckych a sociálnych pracovníkov podľa indexu Zdravie za peniaze spomedzi 25
európskych krajín najhoršie.

R

iešenie nie je jednoduché a doteraz
realizované kroky sú len èiastkové.
Vyšší poèet študentov prijímaných
na lekárske fakulty sa v praxi prejaví po
atestácii lekárov najskôr o desaś rokov.
Na nedostatok sestier vlani štát zareagoval zavedením stabilizaèných pôžièiek
pre študentov ošetrovate¾stva v bakalárskom odbore. Ide o sumu tisíc eur na semester s tým, že po odpracovaní jedného
roka v zdravotníckom zariadení za každý
dotovaný semester nemusí absolvent tieto
peniaze vracaś. V prípade, ak nenastúpi
do zdravotníctva alebo odíde do zahranièia, je povinný pôžièku vrátiś. Budúci rok
sa ukáže, èi sa sestry ako èerstvé bakalárky podporené stabilizaènou pôžièkou
zamestnajú v zdravotníctve, alebo uprednostnia splatenie zo zárobku v zahranièí.
Vidite¾ný problém je v zabezpeèení
ústavných pohotovostných služieb, dostupnosti ambulantnej zdravotnej starostlivosti v regiónoch v odbornostiach,
ako je kardiológia èi endokrinológia, ale
aj v primárnej pediatrii. Spomedzi 1 100
lekárov v pediatrických ambulanciách je
330 v dôchodkovom veku. Rezidentský
program financovaný zo štátneho rozpoètu aktuálne hlási spolu 139 rezidentov v špecializaènom odbore pediatria.
Príchod atestovaných pediatrov do ambulancií nemá masový charakter, práve
naopak. Pribúda zrušených ambulancií

všeobecných lekárov a obvody sa prerozde¾ujú medzi zostávajúcich poskytovate¾ov. Podobná situácia je aj v susednom
Èesku, kde až tretina praktických lekárov pre deti a dorast plánuje do piatich
rokov ukonèiś prax, a to pre vek. Priemerný vek primárnych pediatrov tu dosiahol 57,3 roka. Problémy zvýraznila
prebiehajúca pandémia koronavírusu,
ktorý ohrozuje práve vyššie vekové skupiny a zatvára do karantény infikovaných zdravotníkov, èo komplikuje chod
pracovísk.
Otázku, ako zabezpeèiś zdravotnú starostlivosś v èase nedostatku zdravotníkov,
otvára Advance Healthcare Management
Institute na pravidelnom pražskom zdravotníckom summite. „Nedostatok odborného personálu predstavuje rýchle sa
rozvíjajúci problém, ktorý bude v nasledujúcich rokoch gradovaś,“ upozoròuje
pražský inštitút a dodáva, že tomuto vývoju nezabráni ani rast platov zdravotníkov, zvyšovanie poètu študentov èi odstraòovanie bariér pre príchod zdravotníckeho personálu zo zahranièia.
„Odpoveïou na tento problém sú nové
modely poskytovania zdravotných služieb, ktoré môžeme vidieś vo vyspelých
európskych krajinách i na prvých príkladoch v Èesku a na Slovensku. Patrí k nim
reštrukturalizácia nemocniènej siete a zabezpeèenie dostupnej starostlivosti v am-

bulantnej oblasti pomocou združovania
poskytovate¾ov, využitie moderných technológií vzdialenej komunikácie, zabezpeèenie pohotovostných služieb v nemocniciach a podpora pacientov v ich domácom
prostredí s cie¾om prevencie odvrátite¾ných hospitalizácií. Dôležitou súèasśou
tohto systému je efektívne usporiadaná
zdravotná záchranná služba,“ uvádza Advance Healthcare Management Institute.
Tieto nové prístupy majú zabezpeèiś dostupnosś kvalitnej zdravotnej starostlivosti vo všetkých regiónoch v súèasných aj
budúcich podmienkach. „Súèasné modely
starostlivosti nie sú dlhodobo udržate¾né
ani za cenu mimoriadnych nákladov. Nie
je preto iná cesta ako zmena,“ zdôrazòujú
experti inštitútu.

Odporúčania
Jednotlivé nemocnice majú pod¾a inštitútu množstvo možností, ako zvýšiś efektivitu využitia zdravotníckeho personálu
vïaka štrukturálnym a procesným zmenám, ako sú napríklad medziodborové
jednotky intenzívnej starostlivosti, spoloèný lôžkový fond, vytvorenie urgentného príjmu ako jedného vstupného miesta
do nemocnice s triážou pacientov a expektaènými lôžkami, so zlepšením organizácie práce v operaèných sálach a na
ïalších pracoviskách. „Tento potenciál
dosia¾ nebol vo väèšine nemocníc plne
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PRÍKLADY Z PRAXE
Efektivitu skupinovej a individuálnej
praxe lekárov demonštruje Advance
Healthcare Management Institute na
príklade Nemecka, kde skupinová prax
(praktickí lekári pre deti a dospelých,
gynekológ, ORL a ortopéd) vyšla
z porovnania ako lepšia. Vyššia efektivita vedie k vyššiemu počtu ošetrených
pacientov na lekára a k zníženej potrebe
hospitalizácie. Podľa podobných výsledkov publikovaných vo Francúzsku priniesla skupinová prax aj zlepšenie niektorých indikátorov ako sledovanie pacientov s diabetom 2. typu, očkovanie,
skríningy a miera predpisovania generík.
Programy systematickej integrovanej starostlivosti (disease management program) preukázali pozitívne zdravotné
dopady v prípade chronického srdcového zlyhávania. Znížený počet opakovaných hospitalizácií priniesol zníženie
vysokých nákladov na liečbu.
„Kľúčovým faktorom pre úspešnú liečbu
je predovšetkým multiodborový lekársky
tím zložený z kardiológa, zo sestry-špecialistky, z praktického lekára, dietológa
a zo sociálneho pracovníka. Lekársky tím
na čele s kardiológom zostaví individuálny liečebný plán a praktický lekár alebo

využitý. I pri jeho využití však bude rovnako ako v iných krajinách nutná reštrukturalizácia celej nemocniènej siete,“ zdôrazòuje inštitút. V slovenských podmienkach už existujú prvé modely klastrov
s plávajúcimi lôžkami aj oddelenia anestéziológie a multiodborovej intenzívnej
starostlivosti, ktoré združujú pôvodné JIS
s anestéziologicko-resuscitaènými oddeleniami. Stratifikácia nemocníc pripravená predchádzajúcim vedením ministerstva nebola schválená, súèasný minister
avizuje novú analýzu potreby zdravotnej
starostlivosti a následne na jej základe
reformu nemocníc aj ambulantného sektora.
Advance Healthcare Management Institute (AHMI) hovorí o potrebe znížiś
poèet nemocníc poskytujúcich akútnu
lôžkovú starostlivosś. Predpokladá, že
regionálne a okresné nemocnice sa
musia postupne rozdeliś na dve skupiny – zariadenia s nepretržitým
poskytovaním zdravotnej starostlivosti v základných odboroch a na
zariadenia, ktoré nazývajú komunitnými nemocnicami. „Komunitná nemocnica sa v minimalistickej verzii
skladá z interného oddelenia, prípadne
chirurgického èi iného operaèného odboru prevádzkovaného v jednodòovom
režime, zo špecializovaných ambulantných služieb, z následnej a prípadne aj

sestra-špecialistka sú následne zodpovední za monitorovanie stavu pacienta
napríklad aj vrátane vývoja jeho telesnej
hmotnosti, ktorý signalizuje zhoršenie
ochorenia. Súčasťou programu je edukácia pacienta, ktorý je schopný
rozoznať príznaky zhoršenia stavu a je
motivovaný k úprave životného štýlu,“
opisujú experti inštitútu skúsenosti zo
Švédska, kde sa podarilo týmto spôsobom znížiť mortalitu pacientov o 6 percent ročne, zvýšiť podiel pacientov užívajúcich predpísané lieky a výrazne zní-

dlhodobej starostlivosti, ideálne i domácej starostlivosti vrátane špecializovaných služieb pre chronických pacientov,“
predpokladá inštitút. K¾úèové je zbavenie sa nepretržitej prevádzky.
„Prechod akútneho lôžkového chirurgického oddelenia do režimu jednodòovej chirurgie tak môže ušetriś zhruba
tretinu personálu. Zahranièné príklady
ukazujú, že nemocnice, ktoré prejdú obmedzením rozsahu poskytovaných akútnych služieb a transformáciou do podoby komunitnej nemocnice, sa dokážu
personálne i finanène stabilizovaś a po-

žiť počet pacientov prijímaných na
pohotovosti či celkový počet návštev
lekára.
Telemedicína môže zlepšiť prístup
k lekárskej starostlivosti v odľahlých
regiónoch. Analýza videokonzultácií
endokrinológov z Princess Alexandra
Hospital s diabetikmi v Austrálii ukázala,
že pri väčšine konzultácií nebola nutná
osobná návšteva lekára ani klinické
testy. Príkladom využitia telemedicíny
v ČR je Medzinárodné centrum pre telemedicínu v Brne, ktoré poskytuje telemonitoring pacientov s podozrením na
fibriláciu predsiení prostredníctvom EKG
záznamníkov. Centrum ich požičiava
pacientom bez nutnosti návštevy lekára,
zaslaním poštou. Záznamníky automaticky odosielajú výsledky do telemedicínského centra, kde sú spracované. Dosiaľ
bolo takto vyšetrených viac ako 60 000
pacientov vrátane pacientov po kryptogénnej cievnej mozgovej príhode. Po
vyhodnotení výsledkov telemonitoringu
bola len štvrtina z nich odoslaná ku kardiológovi. Oproti zaužívanému spôsobu
dochádza k zefektívneniu liečby a zníženiu nákladov vrátane personálnych.
Zdroj: AHMI

skytovaś vo svojej spádovej oblasti potrebné a kvalitné zdravotné služby vrátane pohotovosti v spolupráci s lekárskou pohotovostnou službou,“ tvrdia
experti inštitútu.
Zlepšenie dostupnosti najmä primárnej, ale aj špecializovanej ambulantnej
starostlivosti môže priniesś vytváranie
skupinových praxí s vyšším poètom personálu. Presun èasti èinností lekárov na
sestry a èasti èinností sestier na administratívnych pracovníkov dokáže významne zvýšiś produktivitu práce. Vïaka vzájomnej zastupite¾nosti personálu sú
schopní lepšie zabezpeèiś poskytovanie
konzultácií na dia¾ku, návštevné služby
alebo prítomnosś lekára èi sestry v presne
vymedzenom èase na pracovisku aj
v menšej obci.

Zmeny
Moderné formy zdravotnej starostlivosti si vyžadujú aktualizáciu legislatívy. Najväèšie zmeny sa budú týkaś úhradových a regulaèných mechanizmov, nastavenia parametrov
dostupnosti zdravotnej starostlivosti,
spresnenia úlohy záchrannej zdravotnej služby, rozšírenia kompetencií nelekárskych zdravotníckych pracovníkov,
merania kvality poskytovanej zdravotnej
starostlivosti a prepojenia zdravotného
a sociálneho systému.
(mt)
63

02_Vnutro.indd 63

14. 9. 2020 11:16:02

Chirurgia
▼

medicíny. Išlo o konzultácie prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky;
konzultácie prostredníctvom rozšírenej
elektronickej komunikácie v online prostredí (webová aplikácia, videohovor); opätovné lekárske vystavenie receptov a (alebo)
poukazov na základe požiadavky pacienta
prostredníctvom elektronickej pošty, SMS
alebo telefónu a krízovú psychoterapeutickú intervenciu prostredníctvom elektronickej komunikácie. Union ZP za tieto výkony
uhradila všeobecným lekárom pre dospelých, všeobecným lekárom pre deti a dorast,
gynekológom, zubným lekárom a lekárom
v špecializovanej ambulantnej starostlivosti
(ŠAS) takmer 707-tisíc eur.
„Vo všeobecnosti si lekári zavedenie
a hradenie nových výkonov telemedicíny
pochva¾ujú, a to najmä všeobecní lekári pre
dospelých/deti a dorast, ktorí ju najviac využívajú. Niektorí ju zaèali využívaś ako nástroj manažmentu pacienta. Pacient najprv
lekárovi volá, skonzultuje s ním svoj zdravotný stav, ako aj nutnosś fyzickej návštevy
v ambulancii. Ak je návšteva nutná, pacient
sa objedná na fyzické vyšetrenie,“ zhrnula
B. Dupa¾ová Ksenzsighová.

Zmena?

Výkony
telemedicíny
klesli
P

andémia priniesla aj v zdravotníctve
využívanie elektronických služieb.
Využívanie tzv. telemedicíny sa totiž
na Slovensku považuje za pozitívum pandémie COVID-19. Lekári, zdravotníci, ako
aj pacienti zaèali v tomto období konzultovaś zdravotný stav pacienta telefonicky, mailom, prípadne videohovorom.

Využívanie
Pod¾a ohlasov sa oèakávalo, že mnohí lekári pri využívaní tejto možnosti plánujú ostaś. Aj zdravotné poisśovne po zavádzaní
opatrení kvôli koronavírusu pripustili, že
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pandémia priniesla obrovský rozvoj telemedicíny a využívania elektronickej preskripcie. Dáta zdravotných poisśovní však ukazujú, že poèet výkonov v telemedicíne za
mesiac júl klesol.
Zaujímavosśou v prípade Union zdravotnej poisśovne bolo, že sa u pediatrov využívali aj videohovory. „Predsa len, napríklad
rôzne kožné problémy, ktoré mávajú deti
èasto, sa ¾ahšie ukazujú ako opisujú,“ spomenula hovorkyòa poisśovne Union Beáta
Dupa¾ová Ksenzsighová.
Od apríla do júla 2010 poisśovòa Union
zaevidovala viac ako 290-tisíc výkonov tele-

Od apríla do júla zdravotná poisśovòa Dôvera zaznamenala takmer 857-tisíc výkonov
telemedicíny a ambulantným poskytovate¾om v gynekológii, stomatológii, špecialistom, všeobecným lekárom pre dospelých,
pre deti a dorast uhradila za tieto výkony
takmer 2,8 milióna eur. Kým však poèet telekonzultácií od apríla do júna stúpal, za
mesiac júl tento poèet klesol. Napríklad
u stomatológov poisśovòa zaevidovala 300
telekonzultácií za mesiac júl, kým v apríli to
bolo 3 800. Podobne je to aj v prípade všeobecných lekárov pre deti a dorast. Kým
v apríli poisśovni vykázali pediatri takmer
30-tisíc konzultácii, za mesiac júl to bolo
takmer 21-tisíc.
Aj pod¾a Všeobecnej zdravotnej poisśovne (VšZP) nás pandémia koronavírusu prinútila odskúšaś nové formy poskytovania
zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytovatelia i pacienti akceptovali. „Prax potvrdila, že
telemedicínou sa dajú plnohodnotne riešiś
viaceré výkony, vïaka èomu získa lekár
viac èasu na tých pacientov, ktorí ho nevyhnutne potrebujú v ambulancii,“ uviedla
štátna poisśovòa.
Pod¾a dát VšZP aj v prípade štátnej poisśovne možno evidovaś pokles výkonov telemedicíny, medzi ktoré patria konzultácia
prostredníctvom rozšírenej elektronickej
komunikácie v online prostredí (webová
aplikácia, videohovor); konzultácia pro-
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Telemedicína
Úhrada za telemedicínu u daných odborností
počet
telekonzultácií

úhrada
za telekonzultácie

úhrada
spolu

42 000

134 000

7 200 000

apríl 2020

6 100

22 000

1 500 000

máj 2020

10 600

35 000

1 800 000

jún 2020

13 000

41 000

2 000 000

júl 2020

12 300

36 000

1 900 000

Gynekológia

Náklady na výkony
telemedicíny

Stomatológia

7 500

251 000

13 500 000

Obdobie

Počet
ambulancií

Počet
výkonov

Náklady

apríl 2020

3 800

178 000

2 700 000

máj 2020

2 400

59 000

2 900 000

apríl 2020

5 546

73 415

208 913

jún 2020

1 000

13 000

3 800 000

máj 2020

5 908

80 492

190 126

júl 2020

300

1 000

4 100 000

jún 2020

5 328

74 111

162 127

Špecialisti

190 000

952 000

33 200 000

júl 2020

4 687

63 302

145 814

apríl 2020

47 000

391 000

6 900 000

Zdroj: Union ZP

máj 2020

57 000

289 000

7 600 000

jún 2020

49 000

168 000

9 800 000

Náklady na konzultácie
prostredníctvom
elektronickej pošty
alebo telefonicky

júl 2020
VL pre deti a dorast
apríl 2020

Obdobie

Počet
ambulancií

Počet
výkonov

Náklady

apríl 2020

5 046

48 757

174 711

máj 2020

5 091

44 556

149 017

jún 2020

4 074

34 019

120 162

júl 2020

3 156

24 806

102 094

37 000

104 000

8 900 000

103 400
29 600

369 000
112 000

14 800 000
3 600 000
3 800 000

máj 2020

27 500

99 000

jún 2020

25 700

89 000

3 900 000

júl 2020

20 600

67 000

3 500 000

VL pre dospelých
apríl 2020

514 000
101 000

1 091 000
273 000

16 971 377
4 087 591

máj 2020

136 000

308 000

4 172 910

jún 2020

145 000

288 000

4 400 000

júl 2020

132 000

222 000

4 300 000

Zdroj: Union ZP

Zdroj: ZP Dôvera

Vykázané množstvo výkonov telemedicíny a ich úhrada (bez EÚ poistencov)
Odbornosť

apríl 2020

máj 2020

jún 2020

júl 2020

Spolu

Počet
výkonov

Úhrada

Počet
výkonov

Úhrada

Počet
výkonov

Úhrada

Počet
výkonov

Úhrada

Počet
výkonov

Úhrada

GYN

13 181

42 452

20 039

60 807

23 991

70 637

22 110

64 682

79 321

238 578

ŠAS

145 488

532 107

156 248

524 387

125 786

364 265

94 749

242 237

11 390

46 319

7 777

30 955

2 947

11 696

588

2 234

330 927

779 735

404 940

822 804

411 564

741 056

372 514

598 748

32 362

109 175

31 930

104 139

25 226

77 941

621 366 1 548 128

596 218

1 291 792

515 187

985 842

STOM
VLD
VLDD

35 177

123 754

Spolu

536 163

1 524 367

522 271 1 662 996
22 702

91 205

1 519 945 2 942 343
124 695

415 008

2 268 934 5 350 130

stredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky; krízová psychoterapeutická intervencia prostredníctvom elektronickej komunikácie a tiež opätovné lekárske vystavenie
receptov a (alebo) poukazov na základe
požiadavky pacienta prostredníctvom elektronickej pošty, SMS alebo telefónu. Celkovo poisśovòa zaevidovala za obdobie mesiacov apríl až júl takmer 2,3 milióna výkonov
telemedicíny a ambulantným lekárom v gynekológii, stomatológii, špecialistom, vše-

obecným lekárom za toto obdobie zaplatila
takmer 5,4 milióna eur. Avšak napríklad
u stomatológov poisśovòa evidovala za mesiac júl len 588 výkonov spojených s telemedicínou, pritom za mesiac apríl to bolo
viac ako 11-tisíc.
VšZP podotkla, že poznanie, že elektronickou komunikáciou dokážeme znížiś poèet
zbytoèných návštev v ambulanciách, je dôležité aj pri nastavovaní korektných zmluvných vzśahov s poskytovate¾mi zdravotnej

starostlivosti a ich motivácie poskytnúś pacientovi vyšší komfort starostlivosti v rôznych fázach jeho lieèby alebo prevencie.
„Keïže pandémia koronavírusu ukázala
opodstatnenosś výkonov telemedicíny,
VšZP sa zmluvne dohodla na ich pokraèovaní so všeobecnými lekármi pre dospelých, všeobecnými lekármi pre deti a dorast, s gynekológmi a ïalšími poskytovate¾mi zdravotnej starostlivosti,“ uviedla štátna
poisśovòa.
(ja)

MS200000

Zdroj: VšZP
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PRE NAŠU SIEŤ NEMOCNÍC A POLIKLINÍK PRACUJE NAJVIAC LEKÁROV S OCENENÍM

TOP LEKÁR
SME NA VÁS HRDÍ
TOP
LEKÁR

TOP
LEKÁR

2020

MUDr. NATÁLIA

GÁLISOVÁ

Urológia
Svet zdravia
Galanta

MUDr. MAREK

TOP
LEKÁR

Geriatria
Svet zdravia
Vranov nad Topľou

TOP
LEKÁR

2015

TOP
LEKÁR

TOP
LEKÁR

2019

2015

MUDr.

MUDr.

Prof. MUDr.

IVAN TURČAN, PhD.

IVAN VULEV,

ŠTEFAN HRUŠOVSKÝ, CSc.

Chirurgia
Mammacentrum sv. Agáty
Banská Bystrica

TOP
LEKÁR

2014

VASILOVÁ

Neonatológia
Svet zdravia Humenné

2019

MUDr.

2020

MUDr. MÁRIA

TOP
LEKÁR

2019

MÁRIA HURČÍKOVÁ MARÍNA ROMANOVÁ, MPH
Oftalmológia
Svet zdravia
Trebišov

PASTÍR

Anestéziológia
Svet zdravia Michalovce

TOP
LEKÁR

2019

MUDr.

ONDREJ HAJDÚK

GREŠKOVÁ

TOP
LEKÁR

2019

TOP
LEKÁR

2020

Psychiatria
Svet zdravia Rožňava

TOP
LEKÁR

MUDr.

2020

MUDr. JANA

Stomatológia
ProCare Central Bratislava

TOP
LEKÁR

2014

PhD., MPH, FCIRSE

Rádiológia
CINRE Bratislava

TOP
LEKÁR

TOP
LEKÁR

2013

Hepatológia
Svet zdravia
Michalovce

TOP
LEKÁR

2013

2012

MUDr.

MUDr.

MUDr.

MUDr.

MUDr.

MUDr.

ĽUBOMÍR ŠPAK, MPH

EVA JAKUBČÁKOVÁ

RADOMÍR TRŠKA

RICHARD HRUBÝ, PhD.

ĽUDMILA VASILKOVÁ

PETER KORCSOG

Angiológia
Svet zdravia
Michalovce

Rádiológia
Svet zdravia
Trebišov

Reprodukčná medicína
Mammacentrum sv. Agáty
Banská Bystrica

Onkológia
Svet zdravia
Rimavská Sobota

Otorinolaryngológia
Svet zdravia
Trebišov

Psychiatria
Svet zdravia
Rimavská Sobota

www.procare.sk/toplekari
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