FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU
F. D. ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA

Milí priatelia,
dostáva sa vám do rúk časopis, ktorého
cieľom je zoznámiť vás bližšie s ľuďmi
a prostredím, v ktorom sa ocitnete vtedy,
keď vám chýba to najcennejšie, čo máme –
zdravie. Keď ochorieme a dostaneme sa do
nemocnice, očakávame a dúfame, že sa
o nás budú starať kompetentní a empatickí
zdravotnícki pracovníci, že prostredie bude
príjemné a všetky služby budú na špičkovej
úrovni.
Proces poskytovania zdravotnej starostlivosti je komplexný a náročný. Stupeň jej
kvality stojí na troch základných pilieroch.
Prvým je vysoká kvalita samotnej liečebno-preventívnej starostlivosti. Tá spočíva
v príprave a výchove vysokovzdelaných
zdravotníckych pracovníkov, lekárov a ses
Dear friends,
You are holding a magazine whose objective is to make you more familiar with people and environment you come across with
when you miss the most precious thing we
possess – our health. When we fall ill and
get to hospital, we expect and hope to be looked after by competent and emphatic medical staff, the environment to be pleasant
and all the services to be top-class.
The healthcare provision process is complex
and difficult. The level of its quality stands
on three fundamental pillars.
The first one is the high quality curative and
preventive care. It lies in the preparation and
training of highly educated healthcare professionals, doctors and nurses. Education of
a quality doctor takes many years. What
they need is stoutness and commitment to
their profession – or better to say – mission.
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tier. Výchova kvalitného lekára trvá veľa
rokov, je potrebná jeho tvrdošijnosť a odovzdanie sa celého svojmu povolaniu, či skôr
poslaniu.
Druhým pilierom je akademizmus. Výučba nových zdravotníckych pracovníkov je
nevyhnutným predpokladom budovania
prvotriednej liečebno-preventívnej starostlivosti. Podpora akademizmu spätne
zvyšuje kvalitu liečby.
Posledným, ale nesmierne dôležitým
pilierom je priaznivé hospodársko-ekonomické prostredie nemocnice. Ak nie
sme schopní takéto prostredie zabezpečiť,
trpí technologické vybavenie nemocnice,
zhoršuje sa prostredie, nefunguje infraštruktúra. Nedostatočným mzdovým
odmeňovaním pracovníkov, klesá ich
motivácia a v komplexe to znamená, že
pacient nedostane takú zdravotnú starostlivosť akú potrebuje.
FNsP F.D.Roosevelta patrí k pilierom slovenského zdravotníctva. Poskytuje zdravotnú
starostlivosť na vysokej úrovni a stará sa
o pacientov nielen zo širokého okolia, ale
v mnohých prípadoch aj z celého Slovenska.
V roku 2012 sme na vyše 900 lôžkach hospitalizovali viac ako 30 000 pacientov, urobili sme takmer 15 000 operácií v celkovej
anestézii a vykonali pol milióna ambulantných vyšetrení. Náš tím tvorí viac ako 2000

zamestnancov. Tieto čísla svedčia o obrovskom potenciáli tejto nemocnice.
V aktuálnom vydaní sa môžete dočítať hlavne o chirurgických disciplínach,
v ktorých hrá naša nemocnica poprednú
úlohu na Slovensku. V budúcnosti sa budeme venovať konzervatívnym disciplínam,
mladým lekárom - rezidentom a ďalším
témam, v snahe vytvoriť vám komplexný
obraz o vašej nemocnici.
Chceme, aby ste v nás našli VÁŠHO PARTNERA NA CESTE KU ZDRAVIU.

The second pillar is academism. Training of
new healthcare professionals is a prerequisite for creating the top-class curative and
preventive care. Supporting of the academism pays back by increasing the quality of
medical treatment.
The last but extremely important pillar is
the favourable economic hospital environment. If we are not able to create such
environment, it affects hospital equipment
negatively, the environment becomes worse
and the infrastructure does not work. Due to
insufficient salaries the employees lose their
motivation what can mean the patients do
not get sufficient medical care.
The University Hospital of F. D. Roosevelt belongs to the best pillars of the health care in
Slovakia. It provides the high-level medical
care and looks after not only regional patients but in many cases also patients from
around Slovakia. In 2012 we hospitalized
more than 30,000 patients on more than

900 beds, performed almost 15,000 operations under general anaesthesia and half
a million of outpatient examinations. Our
team consists of more than 2,000 employees. These numbers prove the huge potential
of this hospital.
In this edition you can read mainly about
surgical disciplines in which our hospital
plays the prominent role in Slovakia. In the
next edition we will address conservative
disciplines, young doctors – residents – and
other topics which will provide you the complex view on our hospital.
Let us be your PARTNER ON YOUR WAY TO
HEALTH.
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Z histórie nemocničnej zdravotníckej
starostlivosti v Banskej Bystrici
Výstavba nemocničného areálu
FNsP F. D. Roosevelta v 80-tych
rokoch, tak ako ho poznáme
dnes, znamenala zásadný obrat
v poskytovaní zdravotnej starostlivosti nielen v oblasti bývalého
Stredoslovenského kraja, ale v rámci
celého Slovenska. Počiatky lekárskej
starostlivosti v Banskej Bystrici však
siahajú oveľa hlbšie do histórie.
Prvá nemocnica bola skôr
chudobincom
Historicky prvým zdravotníckym zariadením v Banskej Bystrici bol Špitál sv. Alžbety,
ktorý sa nachádzal na konci dnešnej Dolnej
ulice pri Kremnickej bráne. Prvý písomný
doklad o Špitáli sv. Alžbety je z roku 1363.
Špitál sv. Alžbety, ako všetky stredoveké
mestské špitály, bol skôr chudobincom.
Okolo roku 1533 v ňom žilo 24 chovancov.
Presný dátum kedy Špitál, respektíve útulok
sv. Alžbety prestal plniť svoje poslanie nie
je známy.
V Banskej Bystrici, ako v sídle Zvolenskej
župy, zriadili v roku 1844 Župnú nemocnicu
so 16 posteľami.
V rokoch 1900 -1901 sa postavila na kopci Bánoš neďaleko cesty do Sásovej nová
Mestská nemocnica, ktorá so svojimi 125
posteľami slúžila aj ako župná nemocnica
pre celú Zvolenskú župu. Bola postavená
na podnet vtedajšieho hlavného mestského lekára Dr. Ľudovíta Rajčiča, ktorý
sa po postavení nemocnice stal jej prvým
riaditeľom a súčasne primárom (vedúcim
lekárom).
Počas II. svetovej vojny, v období SNP, bola
začlenená do systému zdravotníckeho za-

Mestská nemocnica postavená v roku 1901 (v súčasnosti tam sídli Oddelenie psychiatrie)

bezpečenia I. Čsl. armády na Slovensku.
Plnila fakticky úlohu Divíznej chirurgickej
nemocnice. V tom čase ju viedol primár
MUDr. Daniel Petelen.
Slovenská nemocnica s menom
amerického prezidenta
Po skončení vojny nemocnicu svojím záujmom poctili zahraniční, no najmä americkí Slováci, ktorí venovali väčší počet
diagnostických prístrojov a inštrumentária.
Zároveň americká Rooseveltova nadácia,
ktorej správkyňou bola prezidentova manželka Eleanor Roosevelt, poukázala finančné prostriedky na výstavbu nového moderného zariadenia. Výstavba nemocnice
bola započatá 20. júna 1947 a ako Pamätná
listina z tohto dňa hovorí: „ Bola pomenovaná na počesť slávneho prezidenta USA F.
D. Roosevelta, veľkého priateľa Slovákov,
Nemocnicou Rooseveltovou. Ako prezident
Roosevelt bol ochrancom ubiedeného ľudstva, nech táto nemocnica je záchrancom
nemocného obyvateľstva.“
V dôsledku politických zmien v bývalej

Československej republike musel byť v roku
1954 tento názov zmenený.
V roku 1990, ako prejav úcty tomuto historickému priateľskému gestu, zhromaždenie
zamestnancov, grémium primárov i riaditeľstvo nemocnice podali návrh opätovného pomenovania nemocnice (starého aj nového nemocničného areálu) na Nemocnicu
F. D. Roosevelta. Dňa 19. decembra 1991
Ministerstvo zdravotníctva úradne mení
názov „Nemocnica s poliklinikou Banská
Bystrica“ na „Nemocnica s poliklinikou F.
D. Roosevelta“. Naša nemocnica je jediná
v strednej a pravdepodobne aj v celej Európe, ktorá nesie meno amerického prezidenta.
Nový nemocničný areál stavali
13 rokov
Koncom 60-tych rokov Ministerstvo zdravotníctva zhodnotilo stav potreby ďalších
diagnostických a liečebných kapacít a vo
februári 1968 bola započatá výstavba novej
nemocnice s poliklinikou III. typu s rozsiahlym nemocničným areálom s kapacitou

1100 postelí. Komplex stavieb bol odovzdaný do užívania v rokoch 1981 – 1982.

Pamätná listina Rooseveltovej nemocnice z roku
1947 (odvtedy sa volá Rooseveltova nemocnica)

Text: Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc.
Foto: archív

History
The very first written document on provision of some health care in the city of Banska Bystrica
originates from the 13th century.
Hospital of St. Elizabeth built in 1249 situated under the city walls next to the Kremnica gate
was the first healthcare facility built in Banska Bystrica. In the true sense it was not the hospital
of today’s concept but rather poorhouse for dependent citizens.
First hospital providing medical treatment was built in 1884 and was serving for the whole
Zvolen county. Medical care was provided on total capacity of 16 beds.
In the years of 1900 – 1901 Dr. Ľudovít Rajčič , who served as the „Main town physician“ iniciated the foundation of the new „Town Hospital“ with total capacity of 125 beds. Hospital
was built on the hill Bánoš and provided health care services for the city and the whole Zvolen
county. The original building is still in the service, giving roof to psychiatric department.
In 1947 started the new era in the health care services in Banská Bystrica. The whole country

was raising from the horrible years of World War II. Thanks to the generous financial support
of the Roosevelt foundation managed by the president’s wife Eleanor building of the new hospital pavilion was commenced in June 20, 1947. The new building was named in honour of
the president of the USA – Franklin D. Roosevelt. The most of the diagnostic equipment and
instruments came from the generous donation of Slovaks living abroad, mainly in America.
The last period lasting to these days started at the end of the 1960’s, when Banska Bystrica was
set as a new centre for highly specialized medical services. With the financial support from Ministry of Health completely new hospital in the north-western part of the city with a capacity
of 1100 beds was commenced. The „New District Hospital was put into service in 1981-1982.
In 1991 the Old and New District Hospital are coming back to its original name from 1947 –
F. D. Roosevelt Hospital.
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Roboticky asistovaná chirurgia
ROBOTICKÉ OPERÁCIE – vyšší stupeň chirurgickej liečby
Roboticky asistovaná chirurgia /RACH/ je
ďalším stupňom chirurgickej liečby mnohých ochorení v dutine brušnej, hrudnej
a ústnej. RACH predstavuje súvislú líniu
nadväzujúcu na laparoskopické a torakoskopicke výkony, všeobecne označované
a uznávané ako minimálne invazívna chirurgia. Začiatkom 3. tisícročia sa princíp laparoskopie a minimálnej invazivity podarilo
použiť v spojení s telemanipulátorom a vytvoriť tak jedinečné zariadenie, umožňujúce
roboticky asistované minimálne invazívne
výkony. Prvý operačný robot bol zostrojený pre experimentálne účely v USA v roku
1995. Prvá roboticky asistovaná operácia
bola vykonaná v roku 1998 a prvý robot bol
do klinickej praxe nasadený v roku 2000.
Táto unikátna technika, ktorá má počiatky
v oblasti kozmických technológií, má teda
históriu niečo viac ako desať rokov. Operačný robot, ktorý bol príznačne nazvaný da
Vinci, vyrába americká spoločnosť Intuitive
Surgical. Do konca roka 2012 bolo celosvetovo inštalovaných takmer 2500 robotických systémov a bolo vykonaných desiatky
tisíc operácií.

kár môže vykonávať aj niekoľkohodinovú
operáciu bez fyzickej únavy, trasenia rúk
a stresu. Pacientovi zákrok spôsobí menšiu
traumu a záťaž pre organizmus v dôsledku
potreby nižšej dávky anestetík, menšie
straty krvi vďaka vysokej presnosti a šetrnosti k operovaným tkanivám, menšie

Umožňuje chirurgický zákrok aj
v ťažko dostupných miestach
Robotický systém da Vinci sa skladá z troch
základných súčastí, ktoré dohromady tvoria
funkčný celok: ovládacia konzola, operačná
konzola a videoveža. Samozrejme, v prípade robotickej chirurgie neoperuje robot
sám, ale chirurg, ktorý mu dáva
povel. Tento nový odbor
Nový odbor
medicíny spojil vysoko odbornú prácu
medicíny, spojil vyso
chirurga s najmo
ko odbornú prácu chirurga
dernejšou tech
s najmodernejšou technológiou,
nológiou, mi
kromechanikou,
mikromechanikou, trojrozmernou
trojrozmernou
vizualizáciou a počítačovým
vizualizáciou a poriadením.
čítačovým riadením.
Pomocou najdokonalejšieho prostriedku možno urobiť
chirurgický zákrok aj v ťažko dostupných
miestach, či pri obéznych pacientoch. Le-
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jazvy s nižším rizikom infekcie, minimálne
pooperačné bolesti, skráti pobyt aj na jednotke intenzívnej starostlivosti, rýchlejšie
uzdravenie a skorší návrat do bežného
života.

Najviac sa využíva v urológii
V súčasnosti má roboticky asistovaná
chirurgia plnohodnotné miesto v rôznych
chirugických disciplínach - urológia, všeobecná chirurgia, kardiochirurgia, gynekológia, hrudná a cievna chirurgia a pediatria. Najviac sa však využíva v urológii,

POČET ROBOTICKY ASISTOVANÝCH VÝKONOV
napríklad pri odstránení prostaty z dôvodu s úspechom pri operácii obličiek hlavne
zhubného nádoru, pričom sa pacientovi pri tzv. nefrón šetriacich operáciách /kedy
výrazne zlepšujú funkčné výsledky v po- sa odstraňuje len nádor a oblička sa ponedobe navrátenia kontinencie, či obnovy cháva/, pri nádoroch močového mechúra
sexuálnych funkcií v porovnaní
a pri operačných reparáciách
s bežnou operáciou. Sysvrodených chýb.
Pri odstránení
tém sa tiež používa

RA radikálna prostatektómia

250

RA parciálna nefrektómia

30

RA pyeloplastika

10

RA gynekologické operácie

90

RA chirurgické operácie
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prostaty z dôvodu zhub
ného nádoru, sa pacientovi
výrazne zlepšujú funkčné výsledky
v podobe navrátenia kontinencie
či obnovy sexuálnych funkcií
v porovnaní s bežnou
operáciou.
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Roboticky asistovaná chirurgia

Roboticky asistovanej operatíve v gynekológii sa na Slovensku venuje MUDr. Tibor Bielik, PhD., prednosta
II. Gynekologicko- pôrodníckej kliniky SZU.

Ramená robota ovláda operatér prostredníctvom ovládacej konzoly a operačné pole sleduje vo vysokom
rozlíšení v 3D zobrazení.

Lekár-asistent zavedie pacientovi minimálnymi vpichmi do dutiny brušnej porty, na ktoré pripevní ramená
robota.

Prináša nové možnosti liečby
aj v onkogynekológii
Od roku 2005 celosvetovo a od roku 2011
na Slovensku sa začína uplatňovať robotická onkologická operatíva aj v gynekológii.
Veľký prínos má napríklad pri tzv. da Vinci
hysterektómii alebo radikálnej hysterektómii pre zhubný nádor, kde umožňuje
rozsiahlu a bezpečnú lymfadenektómiu
v oblasti veľkých ciev. II. Gynekologicko–
pôrodnícka klinika SZU vo FNsP F. D. Roosevelta je jediným pracoviskom na Slovensku,
kde sa gynekologické roboticky asistované
operácie vykonávajú.

Jediný na Slovensku
Vo FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
bol robotický systém da Vinci Si HD inštalovaný 12. marca 2011 a je zatiaľ jediný
na Slovensku. Za dva roky bolo vykonaných 386 robotických operácií hlavne
v urológii a gynekológii. Budúcnosť liečby
všetkých závažných chirurgických stavov
je vo včasnej a kvalitnej diagnostike ochorenia a v minimálne invazívnej operačnej
liečbe, ktorá zachová pre pacienta vysokú
kvalitu života.

25 %

robotika

23 %

61%

laparotómia

laparoskopia

Grafické znázornenie pomeru modalít
v onkologickej operatíve na II. Gynekologicko- pôrodníckej klinike SZU v roku 2012.

The introduction of robotic technology into modern day operating theatres has changed the
way that surgery will be performed. The last 5 - 10 years have shown a paradigm shift toward
the adoption of robotic surgical techniques by private and academic institutions alike. This
transition has been driven by an increasingly educated patient population who seek out less
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Text: MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
Foto: Juraj Slota

morbid ways to address their disease. The introduction of this new technology has allowed for
a significant advancement in patient care. By providing a minimally invasive surgical option,
patient recovery is faster with outcomes comparable or better to open surgical techniques.

Transplantológia
Orgánové transplantácie – rarita, či rutina
Ľudia oddávna túžili prenášať
orgány z jedného človeka na druhého, aby si týmto spôsobom mohli
zachrániť alebo predĺžiť život. Táto
myšlienka pretrvávala stáročia, bola
však len nesplniteľným snom.
S obrovským pokrokom medicíny
sa ku koncu 20. storočia stalo
transplantovanie orgánov realitou
a srdce, čo prestalo biť v jednej
hrudi, inú dokázalo opäť priviesť
k životu. Rovnako ako obličky,
pečeň, pľúca, či pankreas.
V 21. storočí je transplantovanie orgánov vo svete zabehnutou praxou
a Slovensko nijako nezaostáva.
Domino nie je len hra s kockami
Transplantačné centrum vo FNsP F. D. Roosevelta od roku 2008 realizuje svoj naj
ambicióznejší program – transplantácie
pečene. Ročne na Slovensku potrebuje na
záchranu svojho života transplantáciu pečene približne 100 pacientov. Do spustenia
programu v našej nemocnici museli pacienti za liečbou buď vycestovať do zahraničia,
alebo zomierali na terminálne zlyhanie pečene. „Transplantácie pečene sú markerom
úrovne zdravotníctva v danom štáte.“ potvrdil významnosť programu MUDr. František Hampl, vedúci transplantácií pečene .

„Transplantácie
pečene sú markerom
úrovne zdravotníctva
v danom štáte.“ MUDr.
František Hampl.
Dnes sú už transplantácie pečene v Banskej
Bystrici zabehnutý program a na svojom
konte majú transplantológovia niekoľko
raritných kúskov.
V roku 2010 sa lekárom v spolupráci s pražským Inštitútom klinickej a experimentá-

lnej medicíny podarila prvá medzištátna
dominotransplantácia na svete a zároveň to
bola prvá dominotransplantácia na Slovensku. 30–ročnému pacientovi s familiárnou
amyloidnou polyneuropatiou transplantovali pečeň od mŕtveho darcu. Jeho,
inak zdravo fungujúcu pečeň, následne
transplantovali 50-ročnému pacientovi
s rakovinou, ktorý by bol za niekoľko mesiacov zomrel. Transplantovaná pečeň, hoci
hendikepovaná metabolickou poruchou,
mu však bude slúžiť do prepuknutia prejavov ochorenia minimálne 15 až 20 rokov.
Výnimočnosť tejto transplantácie pokračuje tým, že na rozdiel od jednostupňovej
transplantácie, museli chirurgovia precízne
zvládnuť aj odber pečene od 30–ročného muža. Pri odbere pečene od mŕtveho
darcu sa chirurgovia sústredia na samotný
orgán a okolité štruktúry sa poškodia. Keďže tomuto pacientovi potrebovali „našiť“
darovanú pečeň, museli nielen bezchybne
zvládnuť odber pečene, ale ušetriť okolité
cievy. „Takýto zákrok si vyžaduje obrovskú
technickú zručnosť“, upresnil náročnosť
techniky MUDr. František Hampl.
Neberme si orgány so sebou
do neba
Transplantovať orgán samozrejme znamená niekomu ho vziať. Darcami orgánov sa
vo väčšine stávajú tí, ktorých život vyhasol
a ich telo ich už nebude potrebovať. Podľa
Slovenskej legislatívy sa darcom po svojej
smrti stáva každý, kto ním počas svojho
života písomne neodmietol byť. Problematika darcovstva orgánov je stále aktuálna,
pretože orgánov, ktoré pomôžu druhým žiť,
je stále málo. V nemalej miere to ovplyvňuje aj nedostatočná koordinácia nemocníc
a nízke povedomie verejnosti o možnosti
darovania orgánu živým darcom. Darovať možno počas svojho života obličku
a pečeň. „Niet transplantácií bez odberov!
Dobré výsledky týkajúce sa funkcie a prežívania transplantovaných orgánov súvisia
s kvalitným odberom, transplantačným
chirurgickým výkonom, predtransplantač-

nou a potransplantačnou starostlivosťou
o príjemcu.“ zdôrazňuje MUDr. Eva Lacková,
PhD., vedúca transplantačného centra a zároveň vedúca tímu obličkových transplantácií
Práve pre nedostatok orgánov začali v našom centre, ktoré má program obličkových
transplantácií vo svojom portfóliu viac ako
20 rokov, transplantovať od roku 1994 aj
obličky od živých darcov. Od roku 2001
transplantujú dokonca obličky od živého
– nepríbuzenského darcu. Darovať obličku
je nesmierny prejav altruizmu. Zdravý jedinec dokáže viesť plnohodnotný život aj
s jednou.

„Niet
transplantácií
bez odberov!“
MUDr. Eva Lacková,
PhD.
Neustále sa zdokonaľujú aj metodiky odberu. Od roku 2011 vykonávame odber
obličky živému darcovi aj čisto laparoskopicky. To znamená, že orgán sa odoberie
výnimočne šetrným rezom v oblasti panvy
a človeku, ktorý sa na tento dobročinný krok
podujal, prinesie menej invazívny zásah do
organizmu ako štandardný odber. Prvýkrát
na Slovensku takýto odber uskutočnili na
našej Urologickej klinike, kedy 45-ročná
matka darovala obličku svojmu 18-ročnému chorému synovi.
Ďalšou možnosťou, ako sa dá pomôcť
pacientovi s indikáciou na transplantáciu
obličky, je skrížená transplantácia. V našom
centre sme ich zaviedli ako prví na Slovensku v roku 2005 a dodnes sme ich lídrom.
Orgánové transplantácie sú pre chirurgov,
ktorí sa nimi dennodenne zaoberajú rutinou, avšak z pohľadu obyčajného človeka
to aj na začiatku 21. storočia vzbudzuje
príchuť zázraku.

Štatistika Transplantačného
centRa vo FNsP F.D.Roosevelta
Transplantácie obličiek

715

Z toho od živého darcu

105

Transplantácie pečení

82

Transplantácie pankreasu
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Odbery od mŕtveho darcu

343

Z toho multiorgánových

162

TRANSPLANTAČNÉ CENTRUM
Transplantačné centrum vo FNsP F. D.
Roosevelta v Banskej Bystrici vzniklo v roku
1990, ihneď aktívne vstúpilo na scénu
slovenského zdravotníctva a zapojilo sa do
programu transplantácie obličiek svojou
prvou transplantáciou 25.1.1991.
Za obnovenie programu transplantácií
pečene udelilo Prezídium Slovenskej
lekárskej spoločnosti nemocnici jedno zo
svojich najvyšších ocenení za prínos v oblasti
zdravotníctva - ocenenie „ Významná zdravotnícka udalosť roka 2008“.
Pri príležitosti svojho dvadsiateho výročia
získal kolektív centra v roku 2010 Cenu
mesta Banská Bystrica.
Vedúcimi predstaviteľmi centra sú: chirurgický tím vedie MUDr. František Hampl, nefrológovia pracujú pod taktovkou MUDr. Evy
Lackovej, PhD., za odberovú aktivitu dlhé
roky zodpovedá MUDr. Jozef Valky, PhD.,
hepatológov vedie MUDr. Ľubomír Skladaný,
PhD., h.doc, meno MUDr. Vladimíra Baláža,
PhD. je spojené predovšetkým s transplantáciami od živých darcov, za imunologické
vyšetrenia zodpovedá PharmDr. Blanka
Hovoričová.
Banskobystrickí transplantológovia iniciovali založenie Slovenskej transplantologickej
spoločnosti. Jej prezidentkou je MUDr. Eva
Lacková, PhD.
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Transplantológia

Transplantačný tím

MUDr. František Hampl, Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. a Prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc. pri prvej transplantácii pečene v roku 2008.

MUDr. Hampl so svojím pacientom, ktorého pečeň zachránila pri dominotransplantácii život ďalšiemu
človeku.

Text: MUDr. Eva Lacková, PhD., Mgr. Ružena Maťašeje
Foto: Ján Miškovič, Peter Balogh , Juraj Slota

Transplantation Center
The first project, which arose from the new facility and infrastructure was foundation of the
Transplantation Center. This in a few years became one of the most respected transplantation
center in Slovakia and in some procedures a leader.
Starting with kidney transplantation program from cadaveric donors in 1991. 1994 living
donor transplantation was added. Cooping with latest developments cross-transplantation
program was started. Recently from 2011 we begun with laparoscopic nephrectomy from living donors.
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Simultaneously very successful organ transplantation program is in progress. One of the very
ambitious programs – liver transplantation – started at 2008 and since the beginning is a success story.
Transplantation center very closely cooperates with many transplant centres in Europe. Institute for Clinical and Experimental Medicine in Prag is the most distinguished transplant centre
closely cooperating in many programs. In cooperation with IKEM in 2010 the first interstate
domino liver transplantation was successfully realized. The Transplantation Center participates
on all Eurotransplant activities.

Neurochirurgia
Od deštrukcií k neuromodulácii
Stereotaktická neurochirurgia
prekonáva impozantný prerod. Dokáže ovplyvniť nepriaznivé prejavy
ochorenia mozgu, ktoré podstatne
znižujú životný štandard chorých
ako tras, stuhnutosť svalov, bolesť,
epilepsiu, psychické poruchy.
Pred pár desiatkami rokov sa na ovplyvňovanie funkčných ochorení centrálneho nervového systému používali deštrukčné techniky, ktorými sa vyraďovali určité štruktúry
mozgu považované za príčinu chorobných
prejavov ochorenia. Pomocou špeciálnych
elektród vznikali definitívne lézie, ktoré už
nebolo možné ovplyvniť. Ak vznikla po-

rucha určitej funkcie, ktorá bola neželaná,
nebola cesta späť. Pacient sa tak mohol po
operácii prebudiť s poruchami reči, s obmedzenou pohyblivosťou končatín, prípadne aj psychickými zmenami.
Postupne sa v 80-tych rokoch prechádzalo
na neurostimulačné metódy, kde sa pomocou neurostimulácie, ktorá mala určitú
kvalitu a kvantitu, utlmili alebo aktivovali
funkcie určitej štruktúry mozgu a takýmto spôsobom sa ovplyvňovala chorobná
symptomatológia u pacienta. Ich hlavnou
výhodou bolo, že účinok bol vratný. „Počas
mojej praxe som mal unikátnu možnosť
prejsť od deštrukčných techník k metóde
neuromodulácie. Metodiku neurostimulácie pri mikroneurochirurgických operáciách

mozgu a miechy sme vo FNsP F. D. Roosevelta zaviedli ako prví na Slovensku. Využívali sme špeciálnu elektródu, ktorú sme aj
sami navrhli“, spomína na svoje úspechy
prednosta Neurochirurgickej kliniky prof.
MUDr. Miroslav Galanda, CSc. Elektróda sa
doteraz využíva na celom svete.

Stereotaktická operácia – scéna
ako vystrihnutá zo sciens fiction
Stereotaktická operácia vzbudí v laikovi dojem scény ako vystrihnutej zo sci-fi filmu.
Nezaobíde sa bez množstva hi-tech prístrojov a monitorov. „Stereotaktickú operáciu
tvorí rad zložitých krokov, ktoré sa musia
precízne uskutočniť v celkovej alebo lokál
nej anestéze. Na hlavu chorého sa pripevní

„Počas mojej praxe
som mal unikátnu možnosť
prejsť od deštrukčných techník
k metóde neuromodulácie“
prof. MUDr. Miroslav
Galanda, CSc.

stereotaktický kruh, ktorý umožní presné
cielené zavedenie elektródy do vybraného miesta v mozgu. So stereotaktickým
kruhom sa u pacienta urobí CT vyšetrenie,
ktoré sa spojí, fúzuje s predoperačným MR
vyšetrením, aby sme do systému implantovali mozgové štruktúry chorého. Pomocou špeciálneho programu sa vypočítajú

Profesor Galanda (vpravo) operuje mladému
mužovi tumor na mozgu. Asistuje mu jeho syn
Tomáš (vľavo), ktorý kráča v otcových šľapajách
neurochirurga.
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Neurochirurgia
koordináty, ktoré určujú polohu vybraného
cieľa v mozgu ku stereotaktickému kruhu
chorého. Na operačnom sále sa podľa výpočtu urobí drobný návrt v lebke, cez ktorý
sa potom pomocou stereotaktického zariadenia do vypočítaného cieľa zavedie jemný
pracovný nástroj. V prípade funkčnej neurochirurgie sa špeciálnou elektródou sníma
elektrická aktivita vybraných štruktúr, ktorá
pomáha určiť vhodnú polohu pre zavedenie
stimulačnej elektródy“, popisuje modernú
metodiku profesor Galanda.
Pacient navyše počas operácie vyzerá ako
android napojený na nespočetné hadičky,
káble a navyše je s otvorenou lebkou pri
vedomí a komunikuje s neurológom alebo
logopédom. Aby bol pacient časť operácie
pri vedomí je nevyhnutné pre otestovanie
účinku stimulácie.
Mozgové stimulácie sa využívajú pri liečbe
Parkinsonovej choroby, detskej mozgovej
obrny, ale aj pri operácii tumorov a najnov
šie aj dystónie. Použitie tejto metódy pri
liečbe dystónie je na Slovensku novinkou,
ako prví ju použili v januári 2012 práve neurochirurgovia vo FNsP F.D. Roosevelta.

Metodiku
neurostimulácie
pri operácií tumorov
mozgu a miechy sme vo FNsP
F.D. Roosevelta zaviedli ako
prví na Slovensku. Využívali
sme špeciálnu elektródu,
ktorú sme aj sami
navrhli.

Prof. MUDr. MIROSLAV GALANDA, CSc.
V roku 1986 založil a následne vybudoval
prvé neurochirurgické pracovisko v stredoslovenskom regióne vo FNsP F. D. Roosevelta
v Banskej Bystrici, ktoré je od roku 1999
Neurochirurgickou klinikou Slovenskej
zdravotníckej univerzity. V roku 2004 bol
menovaný za profesora chirurgie. Dlhodobo
a systematicky sa venuje zavádzaniu novej
metódy stereotaktickej neurochirurgie.
Vypracoval originálne stereotaktické prístupy do oblasti hlbokých štruktúr mozočka.
Metódu neurostimulácie s využitím stereotaktickej techniky zaviedol a využil ako prvý
v strednej Európe aj pri mikrochirurgických
operáciách v elokventných oblastiach mozgu
a miechy, v prípadoch, kde je nevyhnutné
presne lokalizovať jednotlivé mozgové funkcie, aby sa zvýšila bezpečnosť operácie, ale
umožnila aj optimálnu radikalitu výkonov.
Zaslúžil sa o zavedenie neuronavigácie
na Slovensku a jej uplatnenie v onkoneurochirurgii. Rozvíja mikroneurochirurgické
postupy v liečbe cievnych ochorení mozgu.
Bol predsedom Slovenskej neurochirurgickej
spoločnosti), je členom exekutívy Európskej
stereotaktickej spoločnosti, Stredoeurópskej
neurochirurgickej spoločnosti.

Pacient je počas výkonu napojený na množstvo
prístrojov.

Text: Prof. MUDr. Miroslav Galanda,CSc.,
Mgr. Ružena Maťašeje
Foto: Ing. Dubovský

Neurosurgery
Another success story is the Department of Neurosurgery. Started 25 years ago when the surgical staff joined one young surgeon highly devoted to neurosurgery. In 1986 the Department of
Neurosurgery became a reality and in 2013 is performing top neurosurgical procedures.
The department is fully equipped with highly sophisticated medical devices enabling the most
complicated stereotactic procedures. Neurosurgeons are performing the whole range of highly
specialized neurosurgical procedures focusing especially on stereotaxy and neurostimulation.
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The method of neurostimulation in microneurosurgical procedure of brain and spinal cord was
for the first time implemented to practice in Banska Bystrica. Brain stimulations are indicated
for treatment of symptoms of Parkinson disease, cerebral palsy, but also in operations for tumors and recently in cases of dystony. The method of brain stimulation was for the first time
in Slovakia applied for the patient with dystony by neurosurgeons in F.D.Roosevelt Hospital in
January 2012.
The results are regularly presented on neurosurgical conferences and published in the most
respected journals.
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MINIINVAZÍVNA CHIRURGIA
Veľký chirurg – veľký rez?
Chirurgia je pojem pochádzajúci zo
starogréckeho slova cheirourgia,
ktoré vzniklo kombináciou slov
cheir (ruka) a ergein (pracovať), čo
doslovne znamená „ručná práca“,
„pracovať rukami“.
Začiatky modernej chirurgie boli
„krvavé“
Prvé zmienky o chirurgických výkonoch
siahajú do rokov 7300 - 6220 pred n. l.
na Ukrajinu a neskôr sú zmienky v starovekom Egypte. Chirurgia si postupom času
získavala čoraz väčšie miesto v medicíne
a postupne sa začleňovala medzi ostatné
medicínske disciplíny, pričom zo začiatku
tvorila úzko špecializovanú oblasť na konkrétne časti ľudského tela, neskôr tvorila
chirurgia jeden celok zaoberajúci sa chirurgickými ochoreniami celého tela a v súčasnosti už tvorí vysoko špecializovanú oblasť
medicíny zameranú na konkrétny orgán,
orgánový systém. V období staroveku bola
praktická medicína (chirurgia) vykonávaná
tzv. ránhojičmi a bola považovaná za remeslo, pretože vtedajší lekári ju považovali
za prácu podradnú.
Moderná chirurgia sa začala vyvíjať vo Veľkej Británii, kde sa chirurgovia odlišovali
od ostatných lekárov oslovením Mr. (pán).
Táto tradícia má svoj pôvod v 18. storočí,
kedy chirurgovia boli i holiči a nemali akademický titul na rozdiel od titulovaných
lekárov. Začiatkom 19. storočia získali
chirurgovia vysoké postavenie a v roku
1800 začala Kráľovská akadémia chirurgov
(Royal College of Surgeons – RCS) v Londýne ponúkať chirurgom formálny status.
V tej dobe prevládal názor „veľký chirurg =
veľká rana“.
Súčasná chirurgia kladie dôraz
na miniinvazívne prístupy
Vývoj techniky za posledných 25 rokov
prenikol aj do chirurgie a výrazne zmenil
chirurgické postupy a to v zmysle miniinvazivity. Prvé laparoskopické operácie boli
uvedené do praxe v roku 1987. Mnohé z mi-
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niinvazívnych a laparoskopických operácií
sa v súčasnosti stali tzv. zlatým štandardom
v liečbe daných ochorení .
Miniinvazívne a laparoskopické operácie
majú oproti klasickej operácii veľa výhod.
V súčasnosti sa „veľkosť“ chirurga nehodnotí veľkosťou rany, ale naopak jeho
schopnosťou priniesť požadovaný operačný
efekt prostredníctvom miniinvazívnej, resp.
laparoskopickej chirurgie.

Oproti
klasickej operácii
má miniinvazívna
operácia veľa
výhod.
Operujeme najširšiu škálu
miniinvazívnych výkonov
na Slovensku
Na Oddelení miniinvazívnej chirurgie
a endoskopie operujeme všetky základné
typy laparoskopických operácií (žlčníky,
prietrže), pričom vykonávame najširšiu
škálu miniinvazívnych operácií na Slovensku a mnohé z nich sústreďujeme z celého
Slovenska, resp. ich vykonávame ako jediné
chirurgické pracovisko v rámci Slovenska.
Okrem nich sa u nás sústreďujú pacienti
aj s ďalšími diagnózami ako je napr. laparoskopická fundoplikácia pri refluxnej
chorobe pažeráka, kardiomyotómia pri
achalázii pažeráka, bariatrické operácie
pre chorobnú obezitu (bandáže žalúdka,
sleeve resekcie žalúdka), laparoskopické
adrenalektómie (odstránenie nadobličky
pre hormonálne aktívne a neaktívne lézie).
Vykonávame aj najnáročnejšie laparoskopické operácie na hrubom čreve a žalúdku
vrátane onkochirurgických výkonov a tiež
operácie na slezine.
Medzi ich unikátne operácie patria miniinvazívne operácie na štítnej žľaze (MIVAT)
videoasistované operácie štítnej žľazy, pričom štítna žľaza sa pri tejto operácii odstra-

Pri miniinvazívnych operáciách sa používa pomerne rozsiahla technická výbava a špeciálne operačné inštrumentárium. Základný rozdiel medzi klasickou a „laparoskopickou” operáciou je veľkosť operačnej rany.

ňuje z minimálneho kožného rezu na krku
2 – 3 cm resp. operácie na prištítnych telie-

Prvé špecializované pracovisko
NA SLOVENSKU
Prvé špecializované pracovisko miniinvazívnej chirurgie a chirurgickej endoskopie na
Slovensku Odelenie miniinvazívnej chirurgie
a endoskopie pri FNsP F.D. Roosevelta vzniklo
1. júna 2005.
Vzniklo z osobnej aktivity súčasného
primára oddelenia Doc. MUDr. Ľubomíra
Marka, PhD., ktorý považuje miniinvazívnu
chirurgiu a chirurgickú endoskopiu za
chirurgiu súčasnosti a budúcnosti a mnohé
miniinvazívne a laparoskopické operácie
zavádzal do praxe ako priekopník v rámci
celého Slovenska po opakovaných dlhodobých školeniach na špičkových pracoviskách
v Európe a USA.

skach – MIVAP. V repertoári oddelenia sú aj
najnovšie postupy v oblasti miniinvazívnej
chirurgie a to SILS operácie žlčníka a slepého čreva – operácie z jedného rezu – portu
v oblasti pupka a tiež transvaginálne operácie žlčníka a slepého čreva u indikovaných
pacientok.

Text: Doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.,
Mgr. Ružena Maťašeje.
Foto: Juraj Slota

Miniinvasive surgery
The technological development in the last 25 years had a great impact on surgical techniques
and considerably changed surgical methods. Surgery in the 21st century is done through minimal access ports with tiny and very precise instruments allowing meticulous preparation of
tissues with minimal damage to collateral structures. The whole procedure is visualized on HD
monitors with magnifying effect.
Department of Minimally Invasive Surgery and Endoscopy the first of its kind in Slovakia is

a leader on the field of miniinvasive surgery. Surgeons of this department are on daily basis
performing the most advanced miniinvasive procedures. Nowadays widening the spectrum of
operations by focusing on oncological diseases of the gastrointestinal tract.
The department is the teaching centre for the region of central and eastern Europe. Physicians
are giving lectures on achieved results at international conferences. The department publishes
its own journal dedicated to miniinvasive surgery.
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Manažment
MUDr. Vladimír Baláž, PhD. 
Riaditeľ

MUDr. Ján Šulaj, PhD.
Námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť

PhDr. Monika Trnovcová
Námestníčka pre ošetrovateľstvo

Ing. Miriam Lapuníková, MBA
Ekonomická námestníčka

Ing. Juraj Miškovič
Technicko – prevádzkový námestník

MUDr. Peter Molnár, MBA
Zmocnenec pre kvalitu

II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU

Prednosta: Doc. MUDr. Tibor Bielik, PhD.

Vedúca sestra: PhDr. Bc. Elena Drapáčová

II. Chirurgická klinika SZU

Prednosta: Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc.

Vedúca sestra: Mgr. Alena Kosturová

II. Chirurgická klinika SZU

Primár: MUDr. Ladislav Šinkovič, PhD.

Vedúca sestra: Mgr. Alena Kosturová

II. Interná klinika SZU

Prednosta: Doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.

Vedúca sestra: Mgr. Helena Jacková

II. Interná klinika SZU

Primár: MUDr. Juraj Šváč, PhD.

Vedúca sestra: Mgr. Helena Jacková

II. Neurologická klinika SZU

Prednosta: Doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.

Vedúca sestra: Ľudmila Marová

II. Očná klinika SZU

Prednostka: MUDr. Marta Ondrejková, PhD.

Vedúca sestra: Bc. Miroslava Števulová

Algeziologická klinika SZU

Klinika plastickej chirurgie SZU

Vedúca sestra: Jana Snopková

Vedúca sestra: Mgr. Zuzana Mániová

Dermatovenerologická klinika SZU

Nefrologické transplantácie

Vedúca sestra: Mgr. Estera Zmoková

Vedúca sestra: Bc. Olívia Hrabáčová

Dlhodo bochorí

Neurochirurgická klinika SZU

Vedúca sestra: Mgr. Blanka Vaculčiaková

Vedúca sestra: Mgr. Mária Havelová

Hematologické oddelenie

Neurochirurgická klinika SZU

Vedúca sestra: Eva Belicová, Mgr. Ľubica Mišániová

Vedúca sestra: Mgr. Mária Havelová

Hepatologicko - gastroenterologické transplantácie

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Vedúca sestra: Mgr. Jana Vnenčáková

Vedúca sestra: PhDr. Monika Matošová

Prednosta: Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.	

Prednosta: MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.	

Primárka: MUDr. Eva Vnenčáková	

Primár: MUDr. Alexander Wild	

Primár: Doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
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Prednosta: MUDr. Ján Lehocký, PhD.

Primárka: MUDr. Eva Lacková, PhD.

Prednosta: Prof. MUDr. Miroslav Galanda, CSc.

Primár: MUDr. František Patráš, PhD. 

Primár: MUDr. Jozef Valky, PhD.

Oddelenie centrálnej sterilizácie

Oddelenie otorinolaryngológie

Vedúca sestra: Bc. Jana Horkovičová

Vedúca sestra: Mgr. Darina Benčová

Oddelenie centrálnych operačných sál

Oddelenie pneumológie a ftizeológie

Vedúca sestra: Mgr. Alžbeta Motzová

Vedúca sestra: PhDr. Eva Černejová

Oddelenie cievnej chirurgie

Oddelenie psychiatrie

Vedúca sestra: Mgr. Iveta Knoppová

Vedúca sestra: dipl. s. Anna Kalická

Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Oddelenie rádiológie

Vedúca sestra: Mgr. Jarmila Petrovičová

Vedúci laborant: Bc. Ján Greschner

Oddelenie infektológie

Oddelenie úrazovej chirurgie - traumatológia

Vedúca sestra: Mgr. Anna Čellárová

Vedúca sestra: Mgr. Ingrid Krišteková

Oddelenie klinického pracovného lekárstva
a klinickej toxikológie

Oddelenie zákrokových sál a robotickej chirurgie

Vedúca sestra: dipl. s. Vlasta Kostúrová

Vedúca sestra: Mgr. Mária Turčanová

Oddelenie klinickej biochémie

Onkologická klinika SZU

Vedúca laborantka: Iveta Dobiasová, DMTL

Vedúca sestra: PhDr. Oľga Štípalová

Oddelenie klinickej mikrobiológie

Urologická klinika SZU

Vedúca laborantka: Bc. Mária Kľučiarová

Vedúca sestra: Bc. Mariana Schwarzová

Oddelenie lekárskej genetiky

Nemocničná lekáreň

Vedúca laborantka: Mgr. Jana Kmeťová

Vedúca laborantka: Helena Károlyová

Primár: MUDr. Stanislav Čársky, PhD.

Primár: MUDr. František Hampl

Primár: MUDr. Július Janek

Primárka: MUDr. Gabriela Majeríková

Primár: MUDr. Milan Gablas

Primár: MUDr. Róbert Vilček

Primár: MUDr. Drahoslav Gábor

Primárka: MUDr. Anna Purgelová	

Primárka: MUDr. Danica Kantarská, MBA

Primár: MUDr. Martin Švec

MUDr. Juraj Mazal

Primárka: MUDr. Zuzana Kašparová

Primár: MUDr. Stanislav Okapec

Primár: MUDr. Radomír Gajdoš

Primár: MUDr. Vladimír Baláž, PhD.

Prednosta: MUDr. Vladimír Malec, PhD.

Prednosta: MUDr. Vladimír Baláž, PhD.

Vedúca lekárne: Mgr. Katarína Čupková

Oddelenie miniinvazívnej chirurgire a endoskopie

Primár: Doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.

Vedúca sestra: Mgr. Erika Dudková

Oddelenie neonatológie a JIRS

Primárka: MUDr. Milada Mošková

Vedúca sestra: Bc. Jana Styková

Oddelenie ortopédie

Primár: MUDr. Pavel Legíň

Vedúca sestra: Mgr. Janka Šatníková
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Občianske združenie pri fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici
Podporte našu činnosť: Tatra banka, a.s, 2924884239/1100.
Ďakujeme!

