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Mesiac august bol u nás časom prijímania
nových lekárov. Z takmer 120 záujemcov
sme po psychologických testoch a osobných pohovoroch vybrali 15 nových kolegýň
a kolegov. Dúfam, že sa zaradia do nášho
kolektívu a naplnia sa ich aj naše očakávania. Chcem privítať aj nové zdravotné sestry
a ostatných prijatých pracovníkov.
Prajem nám všetkým do konca tohto roku
ešte veľa entuziazmu, altruizmu a dobrej
pracovnej atmosféry.

Milí priatelia,
v týchto dňoch otvárame nové centrálne
operačné sály, Oddelenie urgentného príjmu a centrálnu sterilizáciu. Keď sme s komplexnou prestavbou pred dvoma rokmi začínali, nikto z nás si nevedel predstaviť, čo
nás čaká. Predstava, že to môžeme zvládnuť za plnej nemocničnej prevádzky, bola
neuveriteľná. Vďaka nasadeniu všetkých
nás, a tým myslím hlavne zdravotnícky personál, sa to podarilo. Museli sme operovať
v extrémnych podmienkach, naši pacienti
museli byť ošetrovaní v pohotovostnej službe v náhradných, provizórnych priestoroch.
Pracovníci centrálnej sterilizácie museli
zvládnuť svoju dôležitú prácu v komplikovanom prostredí. Nedá sa slovami vyjadriť
môj obdiv a úcta k Vám všetkým.

Vznik a začiatky projektu komplexnej prestavby siahajú ešte do obdobia, keď bol riaditeľom nemocnice Ján Šulaj a pokračovala
za vedenia Michala Buceka. Obaja vynaložili obrovské úsilie nato, aby projekt rekonštrukcie vznikol a dospel do fázy realizácie.
Patrí im naša úcta a vďaka. Vynikajúcu a dochvíľnu prácu vykonal aj dodávateľ stavby
Váhostav SK, a.s., pod dohľadom nášho
vedúceho stavby Ing. Kvaltínyho. Veríme, že
kvalitu ich práce ocení aj plynúci čas.
Nové priestory podstatne zlepšia prostredie
pre prácu našich zamestnancov.
Výrazne sa zvýši kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov,
čo je ten najdôležitejší cieľ.
V týchto dňoch otvárame aj zrekonštruované priestory na II. Gynekologicko-pôrodníckej klinike SZU a Oddelení neonatológie
a JIRS. Vynikajúca práca kolegov a kolegýň
v pôrodníckom odbore a v starostlivosti
o našich najmenších, bude konečne prebiehať v nových a komfortných priestoroch.
Veľmi sa tešíme na prvé pocity a názory
mamičiek.
Neurologická klinika SZU zabezpečuje vo
svojom centre liečbu sclerosis multiplex
v novovybudovanom priestore. Vďaka docentovi Donáthovi a personálu jeho kliniky
patrí toto pracovisko medzi najvýznamnejšie v nemocnici.

Dear friends,
After a short time you are holding the second
issue of our magazine, whose objective is to
familiarize you with the environment and
the work in our hospital. Let me tell you a few
words at the beginning.
These days we are opening Central operating theatres, Accident and emergency
department and Central sterilisation department. This big reconstruction is being
financed from the European Union funds in
operation programme Health care and the
whole amount together with the part given
by our hospital was almost 30 million Euros.
Two years ago when we started the reconstruction, none of us could imagine what
is ahead of us. The idea that we are able to
manage this difficult situation while working full hours was unbelievable. Thanks to
our enthusiasm and mainly the medical staff
we succeeded. We had to operate in extreme
conditions, our patients had to be nursed in

emergency department in provisional space.
The staff of central sterilisation department
had to work in complicated conditions. It is
not possible to express my thanks with words
and I admire all those employees who were
able to work in such difficult conditions.
The complex reconstruction had started
when Ján Šulaj was the director of our hospital and continued during the time of Michal
Bucek as the director. Both of them put very
much effort to reconstruction. Excellent and
punctual work was done by supplier Váhostav - SK, a.s. under supervision of Ing.
Kvaltíny. We hope that the time will show the
quality of their work . New areas will improve
the work environment of our employees and
thus the quality of the health care which is
the most important goal.
These days we are also opening reconstructed space of The Clinic of Gynaecology
and Obsterics and Post Natal Department.
The excellent work of our employees in both

departments will be performed in beautiful
renewed space. We are looking forward to
opinions and feelings of mothers who will be
looked after in the departments.
The Clinic of Neurology deals with the treatment of sclerosis multiplex in newly built
space. Thanks to doc. Donáth and the staff
of his clinic it belongs among the best departments in our hospital.
The month of August is the time when the
new doctors are accepted to our hospital.
From almost 120 applicants we chose 15
new colleagues. I hope they will become the
part of our team and their expectations will
be met as well as ours. I would also like to
welcome new nurses and other employees.
At the end I want to express my wish to be
enthusiastic and look after our patients with
care and love.
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NEMOCNICA
NAJVÄČŠIA REKONŠTRUKCIA V HISTÓRII NEMOCNICE JE VO FINÁLE

Areál Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica,
ktorá patrí k najväčším nemocniciam na Slovensku, slúži svojim pacientom
už viac ako tri desaťročia.

centrom, jediným centrom robotickej chirurgie, vykonávame najširšiu škálu miniinvazívnych výkonov a aj neurochirurgia a cievna chirurgia patrí medzi špičku. Nemožno zabudnúť
ani na úrazovú, ortopedickú, gynekologickú, urologickú chirurgiu, či chirurgiu oka.
Operačné sály, na ktorých sa odohráva špičková chirurgia, po tridsiatich rokoch používania
balansovali svojím technickým stavom na hranici splnenia technických noriem a hygienicko-epidemiologického režimu.

Keď ho v roku 1981 uviedli s patričnou slávou do prevádzky, bolo to na tú dobu supermoderné zariadenie s možnosťami, ktoré znamenali veľký posun vo vývoji a kvalite poskytovanej
zdravotnej starostlivosti vo vtedajšom Stredoslovenskom kraji. „Boli tu moderné a nové
technické zariadenia, dvojnásobný počet operačných sál. Priestranné oddelenia poskytovali
pacientom vyšší komfort, pretože už neboli na izbách po 6 až 8, ale maximálne po 3. Zvý- POMOHLI EUROFONDY
šením kapacít, dostalo príležitosť aj množstvo mladých lekárov.“ spomína na toto obdobie V roku 2009 sa vedenie nemocnice rozhodlo na základe výzvy Ministerstva zdravotníctva SR
na ,,Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry všeobecných
prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc., prednosta II. Chirurgickej kliniky SZU.
nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení Skupiny 5“ požiadať
Dnes sa píše rok 2013 a v nemocnici sa za to obdobie odliečili státisíce paOCHORENIA
„SKUPINY
5“
o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov Európskej únie. Miniscientov a pracovali tu stovky zamestnancov. Ťarcha rokov je v areáli
Ministerstvom zdravotníctva SR
terstvo zdravotníctva SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program
badateľná na každom kroku a potrebná by bola celková rekonbola
vypracovaná
analýza,
na
základe
Zdravotníctvo, predloženú žiadosť a projekt FNsP F. D. Roosevelta
štrukcia. To, vzhľadom na rozľahlosť nemocnice a výšku invesktorej
bola
defi
novaná
skupina
ochorení,
tzv.
v roku 2010 schválilo. V septembri 2011 sa začala najväčšia retícií, nie je reálne. Reálnou sa však už v najbližších týždňoch
„Skupina
5“,
ktorých
liečba
a
diagnostika
je
v
SR
konštrukcia v histórii nemocnice – Komplexná rekonštrukcia
stane ukončenie rekonštrukcie „srdca“ nemocnice, teda jej
najproblematickejšia a výrazne ovplyvňuje úmrtnosť
operačných sál, urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie.
operačných sál, centrálnej sterilizácie a časti kde sa prijímajú
a
dĺžku
života
obyvateľstva
SR.
Do
tejto
„Skupiny
Hodnota investície do projektu je 26,5 milióna EUR a patrí
pacienti s akútnym zdravotným problémom.
5“
patria
choroby
obehovej
sústavy,
nádory,
medzi
najväčšie, ktoré sa prostredníctvom Operačného prograFNsP F. D. Roosevelta je svojím zameraním nemocnica s komvonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti,
mu
Zdravotníctvo
2007 – 2013 čerpali.
plexnou škálou zdravotnej starostlivosti. Úroveň zdravotnej
choroby dýchacej sústavy a choroby
Celý projekt prestavby bol rozdelený na tri etapy. V prvej a druhej
starostlivosti, ktorú v našej nemocnici poskytujeme, je vysoká a netráviacej sústavy.
etape
bol rekonštruovaný blok s operačnými sálami a centrálnou steustále sa zvyšuje. Za posledné roky prešli výrazným rozvojom aj chirurrilizáciou, v tretej etape sa dokončil urgentný príjem. Objekt prešiel rekongické disciplíny. Nemocnica je v rámci Slovenska významným transplantačným
štrukciou od základov stavby. Pôvodný zostal iba skelet objektu. Vymenené boli všetky
inžinierske systémy. Zastarané technológie nahradila moderná vzduchotechnika, potrubná
pošta, zdravotnícke technológie, zariadenia na meranie a reguláciu, zdroj sterilnej pary, či
kompresorová a podtlaková stanica. Súčasťou projektu bola aj prístavba, čím nemocnica
získala navyše 4 operačné sály. Výsledkom rekonštrukcie je 16 operačných sál, na ktorých
sa nachádza 17 operačných stolov, 18 prebúdzacích lôžok na špičkovej európskej úrovni,
moderná centrálna sterilizácia a urgentný príjem.
Pre personál nemocnice boli dva roky počas rekonštrukcie náročným obdobím. Prestavba sa
diala pri plnej prevádzke a vyžadovala si množstvo provizórnych riešení a pevných nervov.
Ku cti všetkým zainteresovaným slúži, že dočasný chod rekonštruovaných prevádzok pocítili
pacienti len minimálne.

Rekonštrukcia pod dohľadom Monitorovacieho výboru pre Operačný program zdravotníctvo a zástupcov
Európskej komisie.

KVALITU A ÚROVEŇ VYNOVENÝCH OPERAČNÝCH SÁL NÁM MÔŽE ZÁVIDIEŤ
NEJEDNA SLOVENSKÁ NEMOCNICA
Dvanásť zrekonštruovaných a štyri nové operačné sály budú nepochybne našou pýchou. Ich
najväčší prínos uviedol riaditeľ nemocnice Vladimír Baláž: „Po rekonštrukcii sa zvýšia kapacity operačných sál, budeme môcť operovať viac a efektívnejšie. Pre pacienta to bude znamenať
pri niektorých výkonoch kratšie čakacie doby.“
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Vybavenie a technológie dosahujú štandard
vyspelých európskych krajín a poskytujú tak
široký priestor na ďalší rozvoj chirurgických
odborov:
• Neurochirurgická klinika má získaním
druhej operačnej sály možnosti na rozšírenie programu operácií chrbtice.
• Oční chirurgovia majú po prvýkrát k dispozícii špeciálne operačné stoly s integrovaným kreslom pre operatéra.
• Gynekológovia majú špeciálnu sálu pre
endoskopické operácie.
• Ortopédi môžu rozšírením počtu sál
zvýšiť počet operácií kĺbových náhrad,
na ktoré v poradovníkoch zdravotných
poisťovní čakajú tisícky pacientov.
• 3D RTG umožňuje traumatológom trojdimenzionálne zobrazenie zlomeniny,
vďaka čomu operatér postrehne detaily,
ktoré pri 2D zobrazení nie sú jednoznačne viditeľné.
• Transplantačná operačná sála je vybavená takými „špecialitami“ ako prístroje
na rozmrazovanie krvnej plazmy a krvi,
prístroj na autotransfúziu krvi. Rapid Infusion set kontroluje a dopĺňa veľké straty krvi, ku ktorým počas transplantácie
pečene dochádza a množstvo ďalšieho
vybavenia, ktorých existenciu by laik zaradil do kategórie science fiction.
Medzi ďalšie technologické vymoženosti
patrí vysokokvalitná klimatizácia, ktorá nebude regulovať len teplotu vzduchu, ale aj
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jeho vlhkosť. Laminárne prúdenie vzduchu
znižuje riziko kontaminácie operačného
poľa a zabezpečí na sále superaseptické
prostredie. Operačné lampy produkujú
vďaka LED diódam studené svetlo, čo si
najmä lekári počas niekoľko hodín trvajúceho výkonu veľmi pochvaľujú. Novou je
aj možnosť nastavovať intenzitu ostatného
osvetlenia sály.
Osem sál je vybavených predprípravou na
jednoduché pripojenie digitálneho kamerového systému, čím sa umožní online
sledovať v HD kvalite priebeh operácie.
Táto novinka bude prínosom pre vzdelávacie aktivity, keďže FNsP F. D. Roosevelta
je aj významnou vzdelávacou základňou
Slovenskej zdravotníckej univerzity.
Zvýšením počtu operačných sál bolo logicky potrebné zvýšiť aj počet pracovníkov.
Oddelenie centrálnych operačných sál sa
tak s viac ako sto zamestnancami zaradilo medzi najväčšie v nemocnici. Hoci sa
rekonštrukciou sledoval predovšetkým
prínos pre pacienta, estetickým prostredím
a moderným vybavením sa nepochybne
spríjemní aj pracovný deň operačného
personálu.
BUDEME LEPŠIE PRIPRAVENÍ
NA HROMADNÉ NEŠŤASTIA
Logistika urgentného príjmu v našej nemocnici fungovala doteraz skôr spôsobom
pohotovostných ambulancií. Dlhé čakanie

v nehostinných priestoroch bolo častou príčinou nespokojnosti pacientov.
Komplexnou prestavbou sa nám zvýšili
počty a členenie ambulancií, čo nám umožní zásadne zmeniť manažment pacienta.
Ten sa po príchode na urgentný príjem nahlási u sestry na recepcii, ktorá ho zaeviduje
a presne usmerní na ambulanciu, kde bude
vyšetrený. Vynovené a útulné priestory zabezpečia uboleným čakajúcim pacientom
vyšší komfort.
Kvalitné a moderné technické vybavenie
rozšíri možnosti diagnostiky. Urgentný
príjem bude mať vlastné digitálne RTG aj
CT. Pribudne časť so zákrokovou sálou, kde
bude možné ihneď operovať pacienta bezprostredne ohrozeného na živote.
Ako uviedol námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť Ján Šulaj:
„Zrekonštruovaný a moderne vybavený
urgentný príjem nám zabezpečí lepšiu pripravenosť v prípade hromadných nešťastí“.
CENTRÁLNA STERILIZÁCIA JE
NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU
Pre laikov a pacientov je centrálna sterilizácia málo známy pojem a len matne si vedia
predstaviť, čo sa pod ním skrýva.
Sterilizačné a dekontaminačné postupy
sú neoddeliteľnou súčasťou mnohých
diagnostických, terapeutických, liečebných a ošetrovateľských postupov a majú
nezastupiteľnú úlohu v prevencii vzniku

a šírenia nozokomiálnych nákaz. Bez absolútne sterilných nástrojov nemôže chirurg
operovať.
Oddelenie centrálnej sterilizácie prešlo
rekonštrukciou celkových priestorov a jeho
členenia, a pribudlo vybavenie novou
prístrojovou technikou (práčky-umývačky,
sterilizátory), ktorá nám zabezpečí dôkladnú dezinfekciu a sterilizáciu s monitorovaním celého dezinfekčného a sterilizačného
cyklu.
„Novinkou je expedovanie sterilného materiálu pre odberateľov vybavením skrinkového
uzamykateľného panelu, kde majú jednotlivé oddelenia možnosť komfortnejšieho
preberania spracovaného materiálu, ako aj
vybudovanie sterilného samoobslužného
výťahu pre expedíciu materiálu priamo na
centrálne operačné sály.“ približuje prínos
projektu vedúca sestra oddelenia Mgr. Jana
Horkovičová. Vybavením novými prekladovými dezinfektormi je zabezpečená nielen
vyššia kvalita dezinfekcie inštrumentária
a iného zdravotníckeho materiálu, ale sa
predchádza aj ich rýchlemu opotrebovaniu.
Nezanedbateľne sa zvýšila bezpečnosť zamestnancov pri manipulácii s kontaminovaným materiálom.
OBROVSKÝ ÚSPECH
Projekt, od prvotnej myšlienky až po dokončenie rekonštrukcie v týchto týždňoch,
bol náročným procesom. Tým, že bol finan-

„Zrekonštruovaný
a moderne vybavený
urgentný príjem nám
zabezpečí lepšiu pripravenosť
v prípade hromadných
nešťastí“.

Pacienti sú bezprostredne po zákroku sledovaní odborným personálom na prebúdzacích lôžkach, pokým neprestanú pôsobiť účinky anestézy.

covaný zo zdrojov Európskej únie, si vyžadoval okrem samotnej realizácie aj precízne
zvládnutie množstva administratívno–organizačných procesov. Uskutočnenie projektu Komplexnej rekonštrukcie operač-

ných sál, urgentného príjmu a centrálnej
sterilizácie je pre nemocnicu obrovským
úspechom. Samotná prestavba prebehla
bez väčších problémov, podľa harmonogramu a v stanovených termínoch.

Centrálna sterilizácia je neoddeliteľnou súčasťou operačných sál.

Že je tomu tak, je výsledok perfektne odvedenej práce všetkých ľudí, ktorí na projekte
akýmkoľvek spôsobom participovali. Patrí
im za to veľká vďaka, ktorá sa bude násobiť
priamoúmerne počtom našich spokojných
pacientov.
Vplyv a prínos uskutočnenej rekonštrukcie významne ovplyvní kvalitu zdravotnej starostlivosti, ktorú naša nemocnica
poskytuje nielen na okresnej úrovni, ale
aj obyvateľom Banskobystrického kraja
a v niektorých odbornostiach aj na úrovni celého Slovenska.
Čo hovoria o nových pracovných podmienkach dvaja muži, ktorých slovo má
na operačných sálach veľkú váhu?

MUDr. František Hampl, primár operačných sál:
„Nová koncepcia operačných sál, ktorá je
nám odteraz k dispozícií, umožňuje robiť
špičkovú medicínu v každom z desiatich chirurgických odborov v našej nemocnici.“
MUDr. Jozef Valky, PhD., CETC, šéf
anesteziológov:
„Konečne mám pocit, že pracujem v priestoroch, za ktoré sa lekár v 21. storočí nemusí
hanbiť, ba naopak môže sa nimi pochváliť.
Priestory sú moderné, priestranné a anestéziologický personál dostal lukratívne
zázemie pre vykonávanie svojej odbornej
činnosti. Vlastne až teraz máme možnosť zistiť, ako naozaj funguje klimatizácia a čo sú to
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prebúdzacie izby (recovery rooms), o ktorých
sme predtým čítali len v odbornej literatúre.
Pevne verím, že po odstránení malých chybičiek krásy a zorientovaní sa v tomto lukratívnom priestore (zatiaľ tu mnohí blúdia...)
nastane nová krajšia etapa v rozvoji FNsP
F. D. Roosevelta.“

Text: Mgr. Ružena Maťašeje
Foto: Juraj Slota, Lucia Miškovičová

Zľava: MUDr. Jozef Valky, PhD., CETC, MUDr. František Hampl

The last works on the most extensive reconstruction in the history of F.D. Roosevelt Hospital
are currently being finalized. The Department of Central Operating Theatres, the Emergency
Department and the Department of Central Sterilization underwent a complete reconstruction.
The process started in 2010 and was funded by the European Union under the Operational
Program „Health“. The total value of the investment was 26.5 million EUR. The project was
divided into three stages. In the first and the second stage the block with operating theatres
and central sterilization was completely rebuilt and equipped with latest technologies. In the
pending third stage the Emergency Department is being finalized. After completion of the reconstruction works the hospital will have 16 brand new operating theatres, 18 recovery beds
and a brand new central sterilization and emergency built on a modern concept. Operating
theatres are equipped with latest technologies enabling an implementation of the most up-todate surgical procedures. The aim of the reconstruction was to increase capacity for surgical
procedures, to increase efficiency, to reduce the waiting time for selected surgical procedures
and to better prepare for mass casualties. The renewed Department of Central Sterilization is
placed in new premises with a brand new technology and is intended to provide a prime service to all surgical disciplines. The Emergency Department, located in new premises and built
around a new concept, will open as the last from the reconstructed departments. Emergency
departments play an irreplaceable role in early diagnostics and treatment of emergency conditions. Investments in emergency departments are supported by their significant contribution
to quality and efficiency of provided healthcare.
Pacienti žiaľ, špičkové sály, v ktorých sa odohráva tá najdôležitejšia časť
ich chirurgickej liečby, pod vplyvom anestetík neuvidia.
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Prípravovňa pre lekárov - operatérov
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PÔRODNÍCTVO
Cisárske rezy u nás na „želanie“ nerobíme
Tehotenstvo a pôrod je pre ženu jednou
z najvýznamnejších udalostí v živote
a určite patrí aj medzi najsilnejšie emocionálne zážitky. O tom, akú starostlivosť ženám v tomto životnom momente
ponúkame vo FNsP F. D. Roosevelta, a aj
o tom, aké sú súčasné trendy v pôrodníctve sme sa rozprávali s prednostom II.
Gynekologicko–pôrodníckej kliniky SZU
Doc. MUDr. Tiborom Bielikom, PhD.
AKÚ STAROSTLIVOSŤ POSKYTUJE
KLINIKA ŽENÁM, KTORÉ ČAKÁ
NAJKRAJŠIA UDALOSŤ V ICH ŽIVOTE –
NARODENIE DIEŤAŤA?
Starostlivosť o rodiacu ženu poskytujeme
na dvoch úrovniach. V prvom rade je to
štandardná starostlivosť o ženy z okresu
Banská Bystrica. Po druhé, sme vysokošpecializovaným pracoviskom pre patologickú
graviditu pre celý Banskobystrický kraj
a spolu s Oddelením neonatológie a JIRS
sme jedným zo šiestich Perinatologických
centier na Slovensku. Naše zariadenie, ako
prvé na Slovensku, získalo titul nemocnice
priateľskej k deťom – BABY FRIENDLY HOSPITAL.
Patologická gravidita znamená, že tehotenstvo je z nejakého dôvodu rizikové. Môže
to byť dôsledok zdravotných komplikácii
matky alebo zo strany samotného plodu.
V oboch prípadoch sa jedná o situácie, ktoré
majú vplyv na samotný priebeh pôrodu.
Pôrodník musí zvažovať viaceré faktory
a riziká. Je všeobecnou tendenciou, aby sa
takého tehotenstvá ukončovali práve v Perinatologických centrách, ktoré poskytujú
špecializovanú medicínsky a ekonomicky
náročnú starostlivosť. Spolupracujeme
s okresnými nemocnicami, ktoré k nám
komplikované pôrody transportujú, alebo
je žena s rizikovou tehotnosťou tesne pred
pôrodom u nás hospitalizovaná. Pre rizikové tehotenstvá máme vo FNsP F. D. Roosevelta špecializovanú ambulanciu.
O AKÉ KOMPLIKÁCIE PRI
PATOLOGICKEJ GRAVIDITE
NAJČASTEJŠIE IDE?
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Najčastejším dôvodom na hospitalizáciu
alebo transport in utero, je hroziaci alebo
prebiehajúci predčasný pôrod, preeklampsia, hypertenzia a problémy súvisiace
s diabetom. To sú ochorenia, ktoré súvisia
priamo s tehotnosťou. Žena však môže trpieť nejakým ochorením už pred otehotne-

ten, čo niečo zanedbal alebo pochybil. S takýmito tlakmi sa musí pôrodník vyrovnať,
nepodľahnúť im. Aj mojich mladších kolegov sa snažím viesť k aktívnemu prístupu,
aby venovali čas dôkladnej anamnéze rodičky, aby radšej vopred rátali s možnými
rizikami a snažili sa im predísť a nie ich

ním. Napríklad cukrovka, či epilepsia sú pre riešiť, až keď vzniknú. Kladiem dôraz na
aktívne vedenie pôrodu. Zmysgraviditu rizikom. O patologickej
lom je snaha o ukončenie
gravidite hovoríme aj pri
„Sme
pôrodu v čase, v ktorom
komplikáciách vo vývoji
vysokošpecializoje personálne obsadeplodu, akými sú zaostávaným pracoviskom pre
nie najoptimálnejšie
vanie v raste, vývojové,
patologickú graviditu pre
a
prípadné komplikácie
či genetické poruchy.
celý Banskobystrický
sa
dajú
operatívne zvládDo nášho Pericentra sú
kraj.“
nuť. Predlžovanie pôrodu
odosielané napríklad ženy
z titulu slabej pôrodnej činnosti
s Rh inkompatibilitou, keď pri
vysokej tvorbe protilátok hrozí poškodenie vedie k viacerým komplikáciám zo strany
plodu a je potrebné vykonať transfúziu krvi plodu (infekcia, hypoxia, maladaptácia)
plodu. Je to vysokošpecializovaný výkon, ako aj matky.
ktorý sa robí len na niekoľkých pracoviskách Vo zvýšenej miere dnes kladú ženy dôraz na
na Slovensku.
vľúdnosť prostredia. Aj na našej klinike sa
snažíme v rámci našich možností prispôsobiť týmto trendom. Rodičky majú k dispozíAKÉ SÚ SÚČASNÉ TRENDY
cii moderné pôrodné lôžka, fit lopty, rebriV PÔRODNÍCTVE?
Pôrod je pre ženu aj pre jej najbližšie okolie ny, umožňujeme im mať pri sebe blízku
obrovským emocionálnym aj fyzickým vy- osobu. Zrekonštruovali sme na pôrodných
pätím. Aj pod vplyvom rôznych medializo- sálach sprchy a WC. Aby prišli do známeho
vaných prípadov, už samotné tehotenstvo prostredia, môžu si pozrieť pôrodnicu ešte
často žena vníma skôr ako chorobu a nie ako pred pôrodom. Ak sa priveľmi obávajú boprirodzený stav. Do pôrodnice prichádzajú lesti, vieme podať na žiadosť epidurálnu
s tým, že sa určite niečo môže stať. Od le- analgézu.
kára je očakávaný nadľudský výkon, ale keď Moderné sú dnes pôrodné plány. Ak nasa niečo skomplikuje, automaticky je on stávajúca mamička s takouto požiadavkou

príde, snažíme sa s ňou o tom rozprávať,
v čom je možné vyjsť jej v ústrety a vysvetliť
jej, čo nemôžeme z hľadiska jej bezpečnosti
a bezpečnosti dieťaťa splniť.
ŠTATISTIKY DOKAZUJÚ STÚPAJÚCI
POČET PÔRODOV CISÁRSKYM REZOM.
PREČO JE TO TAK? V AKÝCH ČÍSLACH
SA POHYBUJE II. GYNEKOLOGICKO–
PÔRODNÍCKA KLINIKA SZU? AKÉ SÚ
RIZIKÁ A AKÝ JE VÁŠ POHĽAD NA
CISÁRSKY REZ?
Keď som ako lekár začínal, mali sme za rok
okolo 2300 pôrodov a z nich len 6 percent
tvorili sekcie. V roku 2012 z počtu 1105
pôrodov 25 percent bolo ukončených sekciou. Toto číslo patrí aj pri zohľadnení faktu,
že sme Pericentrom, stále medzi najnižšie
na Slovensku. Napríklad v Pericentre v Martine bolo v roku 2011 percento cisárskych
rezov na úrovni 35,6 a v Nových Zámkoch
dokonca 52,9. To znamená, že každá tretia
a druhá rodička končí tehotnosť operačne.
Na druhej strane stúpajúci trend cisárskych
rezov nie je sprevádzaný zlepšením peritnatálnych výsledkov. Perinatálna úmrtnosť
v roku 2011 bola v banskobystrickom kraji
3,5 promile a v žilinskom 3,6 a nitrianskom
4,6 promile pri uvedenej frekvencii cisárskych rezov. Často sa stretávame s tlakom aj
zo strany rodičiek. Už pri menších komplikáciách počas tehotenstva považujú sekciu
za bezpečnejšiu. Stretol som sa s prípadmi,
kedy ju požadovali bez toho, aby mali akýkoľvek medicínsky opodstatnený dôvod.
Samozrejme len lekár môže rozhodnúť. Cisársky rez je jednoduchšou cestou len zdanlivo a nesie so sebou, ako každý chirurgický
zákrok, množstvo rizík. Záťaž organizmu
anestézou, vyššie riziko embólie, trombózy, bolestivé hojenie rany, riziko poranenia
plodu pri reze a aj pôrodnícka rutina sa zvyšujúcim počtom sekcií stráca.
Myslím si, a k tomu sa snažím viesť aj tím
našich lekárov na klinike, že pôrody sa majú
viesť v čo možno maximálnej miere prirodzene. Aby sa sekcie vykonávali skutočne
len na základe opodstatnených indikácii.

Pôrod je prirodzený mechanizmus a organizmus ženy je od prírody nastavený tak, že
ak ide všetko dobre, dokáže porodiť aj sama
bez pomoci. Cisársky rez nie je alternatíva
pôrodu, je to akútny zákrok, ku ktorému
lekár pristúpi v prípade vážnych komplikácií alebo ohrozenia matky, či plodu. Sú
naň presné medicínske indikácie, niektoré
z nich sú ale relatívne. Napríklad viacplodové tehotenstvo je dnes väčšinou indikované
na sekciu. Popritom sa dajú dvojičky krásne
porodiť. Pôrodníctvo nie je iba sofistikovaná veda, vo veľkej miere sa na pôrodníkovej zručnosti podieľa praktická skúsenosť.
Nedá sa vždy opierať len o výsledky, ktoré
držím v ruke, niekedy je potrebná aj určitá dávka intuície a predvídavosti. Veľmi
dôležitá je komunikácia s rodičkou. Treba
odbúrať jej strach a viesť ju k prirodzenému
pôrodu. Rizikové tehotenstvá často končia

Na oddelení šestonedieľok je k dispozícii nadštandardná izba. Novozrekonštruovaný trakt s ďalšími
štyrmi nadštandardnými a jednou rodinnou izbou
bude pre mamičky k dispozícii v najbližších týždňoch.

predčasným pôrodom, či už indukovaným
alebo spontánnym. Pokiaľ žene dôkladne
vysvetlíme, čo sa s ňou bude diať, čo sa
bude diať s dieťatkom, je oboznámená
s rizikami a dôsledkami, v pohode porodí.

„Cisársky rez nie je alternatíva
AKO TO VYZERÁ
pôrodu, je to akútny zákrok, ku
S PÔRODNOSŤOU
ktorému lekár pristúpi v prípade
NA SLOVENSKU?
vážnych komplikácií alebo ohrozePôrodnosť na Slonia matky, či plodu.“
vensku od osemdesiatych rokov neustále
klesá, čo potvrdzujú aj štatistiky na našej klinike. V roku
1984 sa u nás narodilo 2135 detí, kým za
ostatné roky sa počet pôrodov pohybuje na
čísle okolo 1100. Klesajúcu pôrodnosť demografi pripisujú najmä ekonomickej situácii, ja sa prikláňam k názoru, že príčinou je
skôr vyšší vek, v ktorom sa dnes ženy stávajú
matkami. Je logické, že keď je prvorodičkou
28–ročná žena, druhé dieťa má priemere
v 30 až 35 rokoch. Súvisí to aj so životným
štýlom, ľudia sú dnes viac pohodlní, chcú si
život užívať, čo sa pri viacerých deťoch nedá.
Na druhej strane výchova detí je omnoho
viac ekonomicky náročná, čo určite ovplyvThe article is an interview with the head
ňuje rozhodnutie o počte detí.
of the II. Gynecology and Obstetrics Department of SZU, Tibor Bielik, M.D., PhD.
Text: Mgr. Ružena Maťašeje
According to his words, our hospital provides
Foto: Juraj Slota
both a standard care for women and also a
highly specialized care for pathological pregnancies in the Perinatology Center, which is
one of the six perinatal centers in Slovakia.
NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY V NAŠEJ
The Gynecology and Obstetrics Department
PÔRODNICI :
was awarded the “Baby Friendly Hospital“
• pri sono vyšetreniach vytlačíme snímku
award as one of the first few hospitals in
plodu
Slovakia. Maternity staff of the department
• nastávajúca rodička môže prísť pred is working in accordance with the latest
trends in obstetrics such that births take plapôrodom na exkurziu po pôrodnej sále
• môže si vybrať svojho pôrodníka ce without the smallest risks and in the most
enjoyable environment for both mothers and
a pôrodnú asistentku
• na vlastnú žiadosť jej môže byť počas
pôrodu poskytnutá epidurálna analgéza
• pri pôrode ju môže sprevádzať partner
prípadne iná blízka osoba

their babies. The trend is to keep the birth
natural and caesarean section is indicated
only as an acute intervention in the case of
serious complications. Sadly, recent demographic numbers are showing a sharp decline in birthrate. While in 1984 2135 births
took place in our department, in the recent
years we recorded just about 1100 births.
However, the newborns come into the world
in completely refurnished premises of our department in the presence of the husband or
other loved one. The Gynecology and Obstetrics Department also offers other premium
services for our future mums. For example,
the possibility of epidural analgesia or the
childbirth led by a chosen obstetrician.

Zo štatistiky Perinatologického centra
Rok
Počet pôrodov
Počet narodených detí
Počet viacplodových tehotností
Počet cisárskych rezov
Perinatálna úmrtnosť v BB kraji

2010
1141
1172
30
256
6,3‰

2011
1127
1165
37
292
3,5‰

2012
1105
1128
23
278
4,61 ‰
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NEONATOLÓGIA
JEDNÝM Z KRITÉRIÍ VÝBERU
PÔRODNICE BY MALA BYŤ AJ ÚROVEŇ
STAROSTLIVOSTI O NOVORODENCA
Ženy, budúce matky, ktoré čaká vážny okamih ich života – pôrod, sa naň odjakživa
dôsledne pripravujú. K zhromažďovaniu
informácií a skúseností od kamarátiek
a známych, patrí k tejto príprave aj voľba
pôrodnice, kde svojho potomka privedú
na svet. Nadštandardné vybavenie, klystír,
holenie, nástrih hrádze, či možnosť mať pri
pôrode blízku osobu sú argumenty, ktorými
sa pri výbere pôrodnice zo svojho laického
pohľadu budúce mamičky zaoberajú. Tieto
kritéria majú svoje opodstatnenie pokiaľ
ide pri pôrode „všetko hladko“. Ak sa príchod bábätka na svet skomplikuje, vtedy
vstupuje do hry odborný personál, ktorý
má so život ohrozujúcimi situáciami dostatok skúseností a pomocou špecializovaného
prístrojového vybavenia dokáže komplikácie riešiť a zvládnuť.

Primárka novorodeneckého oddelenia MUDr. Milada Mošková sleduje stav svojho zverenca.

livosti. Dýchanie, činnosť srdca a životne
dôležité funkcie zabezpečujú prístroje, lieky
a prítomný erudovaný personál novorodeneckého oddelenia. Životne dôležité funkcie novorodencov nepretržite monitorujú
prístroje, moderné inkubátory im poskyVZÁCNA JE KAŽDÁ MINÚTA
Starostlivosť o novorodenca je na Slovensku tujú pohodlie a teplo ako v mamičkinom
poskytovaná podľa personálneho a tech- brušku.
nického vybavenia na štyroch úrovniach. To však neznamená, že na nižších pracovisOddelenie neonatológie a JIRS v Banskej kách sa dieťatku nedostane adekvátna starostlivosť. V prípade komplikácií je
Bystrici spolu s II. Gynekologic„Naše
nevyhnutný transport novoko-pôrodníckou klinikou SZU
Perinatologické
rodenca do perinatologickétvoria jedno zo šiestich
centrum dlhodobo dosaho centra, súčasťou ktorého
slovenských Perinatologichuje pozitívne výsledky v znije 24-hodinová transportná
kých centier, v ktorých sa
žovaní novorodeneckej
služba. Samozrejme, kaposkytuje okrem základnej
úmrtnosti.“
ždá minúta je vzácna. Včas
a intenzívnej aj ten najvyšší stuposkytnutá odborná starostlivosť
peň starostlivosti. Centrum zabezpečuje diagnostickú, liečebnú, ošetrovateľskú dokáže zmierniť a neraz aj zvrátiť následky
a preventívnu starostlivosť o predčasne komplikácií patologických gravidít a pôronarodených a kriticky chorých novoroden- dov. Včas diagnostikované a podchytené
cov so zlyhávaním životne dôležitých funk- vrodené chyby priaznivo ovplyvnia ďalší
cií, ktoré vyžadujú dlhodobú intenzívnu vývoj dieťatka.
liečbu. Perinatologické centrum FNsP F. D.
Roosevelta je jediným v Banskobystrickom NAJÚSPEŠNEJŠIE PERINATOLOGICKÉ
CENTRUM V ROKU 2012
samosprávnom kraji.
V praxi to znamená, že keď má dieťa po Naše Perinatologické centrum dlhodobo
narodení problémy s dýchaním, nedosta- dosahuje pozitívne výsledky v znižovaní
točným okysličením, zlyhávaním životne novorodeneckej úmrtnosti. V roku 2012
dôležitých orgánov, je už na pôrodnej sále dosiahli banskobystrickí neonatológovia
k dispozícii neonatológ, ktorý novoroden- v ústavnej úmrtnosti novorodencov najnižca resuscituje, stabilizuje a umiestňuje na šiu priečku v rámci Slovenska. Tá sa pohyjednotku vysoko-špecializovanej starost- bovala pri celkovom počte 1201 prijatých
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Rozhodujú minúty!
plynov zlepšiť prietok krvi cez pľúca, čo prispeje k zvýšeniu koncentrácie kyslíka, ktorý
sa dostane do krvi a tkanív novorodenca.
Perzistujúca pľúcna hypertenzia je závažné
ochorenie s vysokou následnou chorobnosťou a úmrtnosťou. Viac ako 30 % takto liečených novorodencov priaznivo odpovedá
na liečbu.
K úspechom novorodeneckého oddelenia
v Banskej Bystrici patrí zachovanie činnosti
Banky ženského – materského mlieka. Na
Slovensku je bánk tohto druhu len šesť.
Ženské mlieko je najvhodnejšou výživou
pre predčasne narodených a ťažko chorých
novorodencov. Mlieko od darkýň sa v banke
spracováva, vyšetruje a v prísnych hygienických podmienkach uskladňuje. V prípade,
že matky nemôžu dojčiť, ich dieťatko je
počas pobytu v našej nemocnici kŕmené
mliekom práve z Banky ženského mlieka.
O tom, akú starostlivosť poskytujeme v našom Perinatologickom centre, si možno
utvoriť názor aj z listu našej bývalej pacientky pani Márie Akúčovej.
Za úprimné a povzbudivé slová
jej týmto ďakujeme.

pacientov na úrovni 2,49 promile. Centrum
bolo v roku 2012 v rámci Národného neonatologického programu vybavené najmodernejším prístrojovým vybavením, ktoré
možnosti a úroveň starostlivosti o kriticky
chorého novorodenca ešte zvýšili. Medzi
najnovšie metodiky liečby novorodeneckého oddelenia, ktoré poskytujú len vysokošpecializované pracoviská patrí hibernácia
asfyktických novorodencov a inhalačná NO Text: Mgr. Ružena Maťašeje
liečba.
Foto: Juraj Slota
Hibernácia alebo celotelové chladenie
po splnení prísnych indikačných kritérií
dáva šancu novorodencom postihnutým
pôrodnou asfyxiou zmierniť následky nedostatočného okysličenia mozgu. Pomocou špeciálneho prístroja sa kontrolovane
zníži a udržiava nízka teplota telíčka novorodenca. Touto metodikou sa dá dosiahnuť
významné zníženie rizika následného ťažkého postihnutia mozgu. V roku 2012 na
oddelení hibernáciou pomáhali
zmierniť následky pôrodOddelenie neonatológie
nej hypoxie štyrom
a JIRS v Banskej Bystrici spolu s II.
detičkám.
Gynekologicko–pôrodníckou klinikou
NO liečba sa vo svete
SZU tvoria jedno zo šiestich slovenských
aplikuje v poslednom
Perinatologických centier, v ktorých
desaťročí novorodensa poskytuje ten najvyšší stupeň
com, ktorým v dôsledstarostlivosti.
ku pretrvávania vysokého
tlaku v pľúcnom cievnom
riečisku po pôrode zlyháva okysličenie
tkanív. Použitím NO môže inhalovaná zmes

Vážené vedenie Rooseveltovej
nemocnice,
tento list som Vám v duchu napísala stokrát, no čím viac som sa snažila, tým viac
sa mi nedarilo dostať k písaniu. Až teraz...
Dňa 22. 10. 2012 som nastúpila na
hospitalizáciu vo Vašej nemocnici na Gynekologicko–pôrodníckej klinike. Od 1. 10.
2012 sme spolu s manželom prichádzali
na kontroly k pánovi docentovi Tiborovi
Bielikovi. Po prvej konzultácii s ním som
odchádzala s pocitom, že som stretla lekársky zázrak. Bol to prvý lekár, ktorý ma po
nahliadnutí do materskej knižky neodsunul do kolónky SC (pozn. sectio caesarea).
Prvý pôrod bol spontánny, druhý a tretí SC.
Čakal ma štvrtý pôrod. Najprv sa ma začal
vypytovať na históriu pôrodov, prezrel ma

a na sone dieťatko. Zhodnotil, že mám 30
– 40 % šancu odrodiť spontánne! To bolo
ono. Potrebovala som šancu!
Mala som pripravený pôrodný plán.
Okrem iného sa mi jednalo o bonding.
Pani primárka Oddelenia neonatológie
a JIRS Milada Mošková , ktorá sa s nami
na osobnej konzultácii bavila priamo,
otvorene a slušne, na to pripravila svoj
personál. Pri pôrode to bolo úžasné zistenie. A pôrod? Vymodlený, premodlený, pod
zodpovedným vedením, v prostredí, ktoré
je naklonené spontánnym pôrodom a podpore schopností rodiacej ženy. Jednoducho:
NÁDHERNÝ, FANTASTICKÝ, UKÁŽKOVÝ. Sme
prvý bonding vo Vašej nemocnici a trval
1,5 hodiny. Úžasný čas pre nás troch.
Po pôrode môj veľmi dobrý dojem pokračo
pokračo-

val a podporili ho pracovníci šestonedelia
a novorodeneckého oddelenia.
Som nebeskému Otcovi vďačná za Vašu
nemocnicu, za všetkých ľudí, ktorí v nej
pracujú, za všetku prácu, ktorú odvádzajú
najlepšie ako vedia a môžu. Všetci boli milí,
vnímaví, slušní, ochotní, skrátka takí, akí
by sme k sebe ako ľudia mali byť.
Naše veľké ďakujem patrí:
Lekárom – za ich odbornosť a ľudský
prístup počas celej hospitalizácie.
Sestričkám – za ich ochotu, milý a profesionálny prístup.
Sanitárom – empatia a sila v pravej chvíli.
Upratovačkám – za čisté izby, vyšetrovne,
sálu, wc, jedáleň.
Pracovníkom kuchyne za všetky pokrmy
a bielu kávu špeciálne (mňam), za čisté

riady a vozíky so stravou.
Ďakujem, že moja cesta viedla práve
k Vám. Mám nezabudnuteľný zážitok do
konca života po každej stránke. Boh Vám
žehnaj.

S vďakou a láskou
Šťastná rodina Akúčová z Nitry
Nitra, 7. 4. 2013

Jednotka vysokošpecializovanej
starostlivosti o novorodenca má 9 lôžok,
4 resuscitačné a 5 intenzívnych.

Newborn care after birth falls into the hands of neonatologists. This is particularly important
in the event of a pathological pregnancy. The Department of Neonatology participates in the
daily activities of the perinatal center that provides diagnostic, therapeutic, nursing and preventive care for premature and critically ill neonates with failing vital functions. Our center is
one of the most successful institutions in reducing neonatal mortality. According to the head
of the department, Mrs. Milada Mošková, M.D., in 2012 the department recorded a neonatal
mortality rate of 2.49 per 1000 in the total number of 1201 admitted patients, which was the

best result amongst all perinatology centers in Slovakia. This was possible only thanks to the
highly professional approach of all the medical staff and the nursing team and the state of the
art technology. The latest methods of treatment introduced into the daily practice with excellent results include hibernation of newborns suffering from severe asphyxia and NO inhalation
therapy. The complex care for newborns includes proper nutrition through breast milk, which is
guaranteed with milk from the milk bank in the case of mother’s deficiency.
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NEUROLÓGIA

Liečba sclerosis multiplex je pre svoju náročnosť sústredená len do vybraných centier
Sclerosis multiplex (SM) je chronické,
prevažne progresívne neuroimunologické ochorenie, pri ktorom dochádza
k poškodeniu myelinových pošiev
v centrálnej nervovej sústave. Jeho
liečba si vyžaduje komplexnú diagnostiku a terapeutickú starostlivosť.
Vzhľadom na ekonomickú náročnosť
ju môžu na Slovensku poskytovať len
vybrané centrá.
LIEČBA JE DRAHÁ
Ochorenie postihuje hlavne mladých jedincov, pričom v ženskej populácii sa vyskytuje
dvakrát častejšie. Zaujímavý je jeho výskyt
skôr v chladnejších častiach Zeme, t. j. nad
35. rovnobežkou severnej aj južnej šírky.
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Preto sa vyskytuje častejšie v Európe, v USA,
Kanade, ale aj v Austrálii. V našich podmienkach sa vyskytuje asi 50 až 80 prípadov na
100 000 obyvateľov. Ochorenie je nevyliečiteľné, ale v súčasnej dobe je dobre kontrolovateľné imunomodulačnou liečbou.
Liečba sclerosis multiplex je ekonomicky veľmi náročná. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité,
aby ju poskytovali pracoviská na mimoriadne
vysokej odbornej úrovni, a aby bola kontrolovaná regulačnými úradmi. Zdravotnícke
zariadenie, ktoré poskytuje liečbu podlieha
špeciálnym zmluvným vzťahom so zdravotnými poisťovňami.
V súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR sa v presne určených centrách
zabezpečuje a rozhoduje o výbere pacientov
na špecializovanú liečbu (disease modi-

fying therapy) – interferónmi, glatiramer problematiku akceptovalo aj Ministerstvo
acetátom a monoklonálnymi protilátkami, zdravotníctva SR. Zabezpečuje najvyššiu
teda všetkými liekmi, ktoré sú v súčasnosti komplexnú diagnostickú a terapeutickú stadostupné.
Imunomodulačnú
rostlivosť o pacientov s demyeliniZdravotliečbu SM možno rozdeliť na
začným ochorením CNS typu
nícke zariadenie
dve skupiny: lieky 1. línie
sclerosis multiplex nielen
poskytujúce liečbu
(interferóny a glatiramer
v rámci Banskobystricképodlieha
špeciálnym
acetát) a lieky 2. línie (naho kraja, ale s dopadom
zmluvným vzťahom aj so
talizumab a fingolimod).
v celej SR.
zdravotnými poisťovOdborná úroveň liečby je
ňami.
veľmi vysoká, pretože v našom
VO FNSP F. D. ROOSEVELTA
centre máme k dispozícii kompletnú
ZABEZPEČUJEME PACIENTOM
škálu liečebných možností.
SO SCLEROSIS MULTIPLEX VYSOKÚ
Centrum disponuje špeciálne školeným perODBORNOSŤ A KOMFORT
Na II. Neurologickej klinike SZU FNsP F. D. sonálom. Členmi tímu sú lekári so skúsenosRoosevelta funguje vysoko výkonné cent- ťami v hodnotení evokovaných potenciálov,
rum liečby a diagnostiky sclerosis multiplex. MEP a EMG, lekári s úväzkami na ambulancii,
Ide o jedno z troch centier, ktoré pre túto ako aj lekári z iných odborov ako neurorá-

diológ, oftalmológ, biochemik, fyziater. Veľmi dôležitú činnosť vykonávajú osobitne školené zdravotné sestry. Tieto sú špecializované
vždy na určitý liek. Pre prípad okamžitého
problému pri užívaní liečby v domácom prostredí, pacienti majú s nimi možnosť stáleho
telefonického kontaktu.
Pre liečbu druhej línie majú naši pacienti
vyhradený komfortne zrekonštruovaný
priestor, ktorý sa nachádza mimo lôžkovej časti. Na liečbu dohliCentrum
ada špeciálne školená
zabezpečuje
najvyššiu
sestra a priestory sú
komplexnú
diagnostickú
a
vybavené priamou
terapeutickú
starostlivosť
o
pacientov
možnosťou stáles demyelinizačným ochorením CNS
ho monitorovania
typu
sclerosis multiplex nielen v rámci
vitálnych funkcií.
Banskobystrického
kraja, ale
Navyše pacienti,
s dopadom v celej SR.
ktorým sa táto liečba
podáva, majú možnosť
byť spolu s príbuznými, čo
zvyšuje ich pohodlie a má priamo pozitívny
vplyv nielen na compliance, ale aj na terapeutické výsledky.
Naše centrum pôsobí nielen v liečebno-preventívnej starostlivosti, ale zabezpečuje aj
odborné školenia, semináre a konferencie
pre lekárov. V rámci postgraduálneho vzdelávania vykonáva výučbu a školenie zdravotných sestier. Pracovníci centra sa zúčastňujú
v medzinárodných multicentrických štúdiách liečby sclerosis multiplex fázy II. b, III.
a vyššie. O svojej práci referujú na najvyšších
odborných fórach nielen v rámci SR ale aj
v zahraničí (EFNS Ženeva 2010, CONy kongres
Barcelona 2010 a pod.).

Text: Doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.
Foto: Juraj Slota

Multiple sclerosis (MS) is the most common demyelinating disease and primarily affects young
adults, males and females equally. Demyelinating diseases constitute a group of acquired disorders in which there is primary destruction of central nervous system myelin, with relative
sparing of neuronal cell bodies and axons. Establishing an accurate diagnosis and initiation
of appropriate therapy is a very complex and costly process which is in Slovakia secured in
specialized centers. One of the most successful center operates in our hospital at neurology

department. In the process of diagnosis a specialized personell from variety of medical disciplines as neuroradiology, opthalmology, biochemistry and physiotherapy is involved. Patients in centers receive very expensive dissease modifying therapy which includes interferon,
glatiramer acetate and monoclonal antibodies. Personnel of the center organize courses and
conferences for doctors and nurses and actively participate in many international multicentric
studies testing new potential drugs.
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NÁZOR

AKO TO VIDÍM JA...

ALEBO JE LEN NA NÁS AKÚ CESTU SI VYBERIEME

schopnom a čistom prostredí. Musím však poznamenať, že každý človek by mal nájsť v sebe
Každý z nás má z času na čas „svoj deň“, teda chvíľu, keď zastane a nevie čo so sebou.
silu, ktorá mu pomôže zhodnotiť, kedy je časť prísť a kedy s úctou zo zamestnania odísť.
Vtedy rozmýšľa či to, čo robí, má vôbec význam, či energia, ktorú investuje, sa vráti alebo
Z uvedeného si dovoľujem konštatovať, že zdravé jadro zamestnancov, ktoré v nemocnici zobezradne polemizuje akou cestou sa vydať, aby reakciou bol očakávaný výsledok. Ja osobne
trvá má obrovský potenciál. Žiadny okruh načrtnutých problémov nie je zásadnou prekážkou
to vyhodnocujem tak, že my, tým hovorím všetci zamestnanci „našej nemocnice“, sme práve
k tomu, aby sme boli špičkovou nemocnicou.
teraz v tejto pozícii...
Materiálno-technické vybavenie u nás hodnotím na C. Hlavne technické riešenie objektu
Stojí pred nami rozhodnutie, ktorou cestou sa vyberieme. Chceme zostať v zabehnutých
už má svoju slávu za sebou. Avšak, nie je to vôbec také zlé. Rekonštrukcia takého rozsahu,
šľapajách bez akejkoľvek vlastnej iniciatívy? Lamentovať, že dobre už raz bolo a všetci čo chcú
aká prebieha v Rooseveltke posledné dva roky, nemá v jej histórii obdobu. Postupne plániečo zmeniť sú blázni a len ja som v poriadku? Verím, že tadiaľto cesta nevedie... Všetci sme
nujeme zrenovovať všetky kúpeľne, nadštandardné izby a mnohé iné. Takže opäť nevidím
tu preto, aby sme niečo spravili, pričinili sa o zmenu. Ja sa riadim heslom: „Nikdy nehovor,
neprekonateľný problém. Naopak, zanedbaná údržba ukáže všetky nedostatky, ktoré môžeme
že sa niečo nedá, lebo vždy sa niekto nájde čo to nevie a všetko spraví“. Práve preto som
odstrániť a nie je potrebné sa obávať, že dôjde k závažnému kolapsu, ktorý by ohrozil samotné
presvedčená, že naša nemocnica má na to, aby bola lídrom ak nie vo všetkých, tak aspoň vo
vybraných odbornostiach. Realita je taká, že zatiaľ plníme hlavne funkciu okresnej nemocnice, poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Najväčším otáznikom je pre mňa procesná stránka. Vnímam, že tak, ako sú veci zabehnuté,
lebo podľa štatistík je 86 % našich pacientov z Banskej Bystrice a okolia. Zamyslime sa...
nemôžu priniesť želaný výsledok. Zmena postojov a prístupov je nutná. Celá spoločk tomu aby sme boli špička po všetkých stránkach (odbornej lekárskej aj ekonomickej)
nosť, obzvlášť tí, ktorí pracujú sami pre seba alebo v súkromnom sektore vedia,
potrebujeme splniť tri základné podmienky. Personálne, materiálno–technické
že kto sa neobracia, nemá výsledky, preto musíme prestať myslieť štýlom
vybavenie a mať zvládnutú logistiku. Ak dovolíte, nakrátko sa pozastavím
Vnímam, že tak,
pri každom z uvedených atribútov.
ako sú veci zabehnuté, „no a čo“... to, že som obil roh zrekonštruovanej steny neprekáža, poškodil
Sme najväčším zamestnávateľom v celom regióne, ktorý ponúka do veľkej
nemôžu priniesť želaný som hlavicu sondy – veď pri zdravotnom stave pacienta sa nedalo hľadieť
miery stabilné pracovné pozície. Každý zamestnanec má mzdu vždy vo
výsledok. Zmena postojov na inštrument, hnevám sa sám na seba – tak si to zlizne pacient, či
kolega... všetko to je len o nás, ako sa k problému postavíme, veď pohár je
výplatnom termíne na účte a priznajme si, ešte vždy nejdeme na 100 %.
a prístupov je nutná.
buď poloprázdny alebo poloplný.
Každý z nás by mohol ešte trochu pridať. Nasledovné berme, ako faktické
Myslím, že to, ako sa bude ďalej vyvíjať kvalita poskytovania zdravotnej starostkonštatovanie: je pravda, že hlavne v pracovnej kategórii lekár máme veľkú
livosti u nás, či sa skutočne staneme nadregionálnou nemocnicou alebo zostaneme len
vekovú medzeru – väčšina z nich sú ženy, ktoré chcú mať rodinu. Je pravda, že v kategórii
mestskou nemocnicou nezávisí od toho, kto je vo vedení nemocnice, ale od toho, kto svojou
zdravotná sestra je značná fluktuácia a oproti našej konkurencii je práca u nás náročnejšia.
troškou ako prispeje. Jediné, čo ľudia v „bielom dome“ môžu spraviť je pokúsiť sa ukázať cestu,
Tiež je pravda, že zamestnanci technicko-prevádzkového úseku patria k tým skôr narodektorú vyhodnocujú za daných podmienok ako tú správnu, ktorá vedie k úspešnému cieľu... ale
ným. Poďme sa na to pozrieť mojimi očami... V podstate máme úplne úžasnú východiskovú
každý musí prejsť dverami sám... ja v nás verím.
pozíciu. Začíname prijímať nových lekárov, ktorým vy sami môžete odovzdať to najlepšie zo
seba tak, ako by ste si priali, aby to Vaši bývalí šéfovia odovzdali Vám. To, že je zdravotníctvo prefeminizované, nevadí, veď povojnové Rusko tiež vystavali ženy, len to bude o čosi
Ing. Miriam Lapuníková, MBA, ekonomická námestníčka
prácnejšie. Fluktuácia u stredného zdravotného personálu neprekáža, zdravé jadro zostane.
Technicko-prevádzkový úsek má príležitosť preukázať, že v tejto organizácii je potrebná každá
zdravá ruka a noha tak, aby sme existovali v rámci našich finančných možností v prevádzky

We, employees of the Roosevelt hospital are facing fundamental decision which way to choose
for us and for our organisation. After restructuring and consolidation of the selected hospital
departments we will be able to stabilize even improve its position on the hospital market. All
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measures have to be implemented within three spheres of the organisation 1. human resources
2. technological equipment 3. logistics. Problems, that we meed on the way are not unsolvable.
Therefore we see this challenge positive and believe together we can manage it.

UDIALO SA...
MONITOROVACIA NÁVŠTEVA
Do finále sa blížiaci projekt Komplexnej rekonštrukcie operačných sál, urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie, podporený z prostriedkov Európskej únie, si v rámci monitorovacej návštevy
v banskobystrickom regióne prehliadli zástupcovia Európskej komisie a členovia Monitorovacieho výboru pre Operačný program zdravotníctvo.

NAŠA LEKÁREŇ
V poliklinike FNsP F. D. Roosevelta
bola otvorená vlastná verejná lekáreň
s príznačným názvom NAŠA LEKÁREŇ.
Od jej otvorenia si sľubujeme, okrem
rozšírenia poskytovaných služieb, aj
zvýšenie príjmovej časti rozpočtu.

STRIHALI SME PÁSKU

ALTER EGO

Ukončením druhej etapy projektu Komplexnej rekonštrukcie operačných sál, urgentného
príjmu a centrálnej sterilizácie v júli 2013, odovzdalo vedenie nemocnice do užívania
zamestnancom Oddelenia centrálnych operačných sál kompletne zrekonštruovanú prevádzku.

FNsP F. D. Roosevelta usporiadala v návštevnej hale výstavu mladých výtvarníčok pod
názvom ALTER EGO. Nemocnica tak pokračuje v humanizácií strohých priestorov nemocnice
prostredníctvom umenia.

15

w w w. f n s p fd r. s k

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

