FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU
F. D. ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA

vej nemocnici, jednej z najlepšie vybave
ných na Slovensku. Plný odhodlania som
dúfal, že dostanem miesto v niektorom
z chirurgických odborov. Bol som prijatý
na urologické oddelenie vedené vtedaj
ším primárom dr. Kováčom. Keďže som
bol plný zážitkov zo stáže u profesora
Zvaru v Bratislave, kde som sa zúčastnil
transplantácie obličky, bol som šťastný,
že urológia mi poskytne obrovskú príle
žitosť na uplatnenie.

Milí priatelia,
zažili sme výnimočnú udalosť, trans
plantáciu pečene číslo 100! Veľmi si
vážim tento úspech, pretože je odrazom
vysokej úrovne pracovníkov mnohých
odborností v našej nemocnici.
Zhodou okolností práve v tomto obdo
bí prebieha aj výber nových lekárov,
z absolventov lekárskych fakúlt, ktorí
sa uchádzajú o prácu v našej nemoc
nici. Zúčastňujem sa týchto pohovorov
a nemôžem sa ubrániť myšlienkam,
ktoré ma vracajú späť, keď som ja sedel
na ich mieste.
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Čo očakávajú terajší absolventi lekár
skych fakúlt? Ktoré aspekty ich budúcej
práce sú pre nich najdôležitejšie? Zaují
majú sa predovšetkým o to, aby praco
vali na mieste, kde môžu absorbovať ob
rovské množstvo vedomostí a zručností
a časom sa oni môžu stať lídrami v da
nom odbore? Je pre nich prioritná finanč
ná otázka? Ako sa dívajú na možnosti
pracovať na Slovensku alebo v zahraničí?
Sú plní odhodlania a odvahy veľa obeto
vať pre seba a svojich pacientov? Napĺňa
naša nemocnica ich očakávania a majú
sa možnosť u nás plne realizovať?

Bol som plný očakávania a nádeje, že
dostanem miesto vo vtedy otvorenej no

Odpovede na tieto otázky sú kľúčové.
Povedia nám veľa o tom, kde sme a kam
smerujeme, nielen v nemocnici, ale aj
na celom Slovensku. Povedia nám však

Dear friends,
we have just gone through an exceptional
event. The liver transplantation number
100! I really appreciate this success, because
it is a mark of high professionalism of the
employees in our hospital.
Currently a selection of new doctors from
medical schools graduates is being held.
They have applied for the job in our hospital
and I am also present at the interviews.
Sometimes they bring me back to the time
when I was at their place.
I was a young graduate of medical school
determined to apply my knowledge at
newly opened hospital in Banská Bastrica,
one of the best equipped hospitals in
Slovakia. Expecting to work at some sur
gical department I was admitted to urolo
gical department which was led by Dr.
Kováč. As I was full of experiences from the
practical training led by professor Zvara in
Bratislava where I could take part in kidney

transplantation, I was happy, that urology
would give me an opportunity to apply the
knowledge I had learnt.
Recalling my own beginnings I am asking
various questions. What are the medical
schools graduates expecting now? Which
aspects of their future work are the most
important for them? Is their primary goal to
absorb a large quantity of information and
learn new skills at their new jobs so they
would be able to become leaders in their
field? Is financial issue more important for
them? What is their view on the possibilities
to work in Slovakia or abroad? Are they full
of expectations and courage to put a lot of
effort and go the extra mile in their work
for patients? Is our hospital meeting their
expectations and do they have opportunities
to realize their potentials?
The answers to these questions are crucial.
They tell us a lot about where we are and

mnohé aj o mladej generácii. Povedia
nám mnohé o ich schopnostiach, odva
he a víziách.
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Ako sa to často stáva, my starší sa na
novú generáciu dívame vždy kriticky. Nie
sme si istí, či tí mladí budú vedieť pokra
čovať v našich stopách alebo ich preko
nať. Na druhej strane sa musíme pýtať
samých seba, či sme im dobrým vzorom
a či im vieme poskytnúť dosť priestoru
pre ich sebarealizáciu.

REZIDENTI

Milí priatelia, je tu leto a čas dovoleniek.
Prajem Vám, aby ste počas nej načerpali
nové sily, pretože úlohy a povinnosti,
ktoré sú pred nami sú vhodné len pre
silných a odhodlaných ľudí.
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where we are going not only in our hospital,
but also in the whole of Slovakia. On the
other side they tell us a lot about the young
generation, their abilities, skills, courage and
their visions.
As it often happens, we, the older generation,
look at the young critacally. We are not sure if
the young will follow our footsteps or will be
able to surpass our work. On the other hand
we have to ask ourselves if we are good role
models for them and if we are able to leave
the room for their self-realisation...
Dear friends, summer and time for holiday
is here. I wish you to draw new strength
and energy because tasks and duties which
are ahead of us are only for strong and
determined people.
MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
director

Júl 2014
Vydal:
Fakultná nemocnica s poliklinikou
F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Adresa redakcie:
rmataseje@nspbb.sk, 048/441 3254
FNsP F.D. Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
Jazykové úpravy: PhDr. Viera Kiková
Anglický text: MUDr. Peter Molnár,
MBA
Príprava a grafická úprava:
Reklamná agentúra Esprint, s. r. o.,
Janka Kráľa 7, Banská Bystrica.
NEPREDAJNÉ.

Rezidenti

Vkladáme do nich očakávania, ale potrebujú aj našu podporu

Lekárske povolanie musí človek robiť z hlbokého presvedčenia a oddať
sa mu telom i dušou, lebo inak v ňom ťažko nájde naplnenie. Lekárske
umenie je dnes vystavené veľkému spoločenskému tlaku. Vychovať
lekára trvá niekoľko rokov a stať sa ním si vyžaduje veľa úsilia
a odhodlania. Systém zdravotníctva na Slovensku v momentálnom
štádiu absolventov medicíny láka málo a utekajú do zahraničia. Tí, čo
tu zostanú, sú vo veľkej miere nespokojní. Je to jav, ktorý musíme brať
na vedomie a nepodceniť ho, pretože určite ovplyvní našu budúcnosť.
Zaujímalo nás, ako vnímajú svoju
situáciu a budúcnosť mladí lekári
vo FNsP F. D. Roosevelta a poprosili
sme niekoľkých z nich, aby sa pode
lili s nami o svoje názory, myšlienky
a očakávania. V neformálnej diskusii
sa s nimi rozprával riaditeľ nemocnice
MUDr. Vladimír Baláž, PhD.

• Naše budúce zameranie sme menili

Čo očakávate od odbornej pra
xe? Máte nejakú víziu o svojej
budúcnosti? Boli ste už na medicí
ne rozhodnutí v akom obore chcete
pracovať?
Keďže som nemala žiadnu predstavu
ako to v realite funguje, pracovala
som počas štúdia rok na internom
oddelení. Vždy som chcela robiť niečo
praktické, nevravím že interné odbory
nie sú zaujímavé, ale mňa lákali skôr
tie chirurgické.
Ja som vždy chcel robiť chirurgiu, ale
nie všeobecnú ako môj otec. Urológiu
som si vybral preto, lebo som s ňou
najviac prišiel do kontaktu. Môj starý
otec mal urologické onkologické ocho
renie a chodil som ho často navštevo
vať do nemocnice, kde som spoznal
charakter práce na urológii.
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•
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•
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každý rok, podľa toho, akú klinickú
disciplínu sme práve študovali.
Ja som zhruba od toho tretieho roční
ka, kedy sme začali chodiť na kliniku,
vedela, že chcem robiť internú medicí
nu. Pretože si myslím, že vlastnosti chi
rurga nemám a ani tie zručnosti, ktoré
by ma ako chirurga posúvali ďalej.
Osobne som trochu špecifický príklad,
lebo to, že chcem robiť hematológiu
som vedel stále. Pracujem v jednej
pacientskej organizácii, ktorá združuje
ľudí s poruchami zrážanlivosti krvi, kde
vediem edukačný tábor pre rodičov
a deti.
Už od začiatku som bola rozhodnutá
pre chirurgiu, a keďže mám aj umelecké
cítenie, tak som za svoj cieľ považovala
plastickú chirurgiu už počas štúdia.

Robili ste niečo pre to, aby ste mali
na pracovnom trhu nejakú výhodu?
Vnímajú vôbec mladí ľudia, že by sa
mali pripravovať na svoje budúce
povolanie aj nad rámec toho čo sa
učia v škole?
Ešte počas vysokej školy som pracova
la ako ošetrovateľka, aby som lepšie
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pochopila ako to funguje na oddelení.
Chodila som aj do jazykovej školy.
Niektorí z nás chodia na výmenné
pobyty, kde sa dozvedia niečo viac
z praxe.
Počas školy som absolvovala dvojme
sačnú stáž na jednej z najšpičkovejších
kardiologických kliník v Poľsku, odkiaľ
som aj odchádzala s tým, že chcem
robiť kardiológiu. Potom som rok štu
dovala v Innsbrucku. Tu som prešla
celú kliniku od detskej po internú, ale
už som vedela že chcem robiť internú
medicínu. Paradoxne som sa už tam
zúčastnila svojej prvej transplantácie
pečene. Vtedy som si povedala že to
je pre mňa úplný vesmír, a teraz robím
v Transplantačnom centre v Banskej
Bystrici.
Tlačil som sa viac už počas štúdia in
ternej medicíny na hematológiu, ale
v nejakom hematologickom centre
som nestážoval. Ale tou špecifickou ve
cou, ktorá ma v tomto obore posúvala
ďalej bolo to, že som v ňom pracoval aj
na laickej úrovni. Fakt, že mám skúse
nosti s edukáciou mi prináša výhody aj
v terajšej praxi.

V súčasnosti u nás prebiehajú prijí
macie pohovory s absolventmi medi
cíny. Minulý rok ich absolvovalo viac
ako sto uchádzačov o prácu v našej
nemocnici. Ako ste sa vy pripravovali
na prijímacie pohovory?
Rozmýšľala som nad tým, čo by sa ma
mohli pýtať, ale nejak osobitne som sa
na pohovory nepripravovala.

•

• Keď som išiel na rok do Anglicka, kde

•

•

som chcel pracovať ako ošetrovateľ,
tak som prešiel piatimi pohovormi.
Na tie som sa cielene pripravoval a na
prijímacie pohovory do zamestnania
som bol dobre pripravený. Keď som ale
vyšiel zo školy, myslel som si, pravdu
povediac, že bude o mňa väčší záujem.
Viete, keď človek skončí školu myslí si,
že je z neho veľký doktor. Prax pohľad
na vec zmení.
Ťažko je na pohovore presvedčiť o od
bore, v ktorom ešte nemáte skúsenosti,
lebo v chirurgii ich naberiete až keď
ju robíte. Bola som však presvedčená,
že chirurgia je pre mňa vhodná a mô
žem ponúknuť dostatok schopností
a zanietenosť pre túto prácu.
Myslím, že je to o tej zanietenosti. Keď
v komisii cítia, že tam chcete pracovať,
a že sa chcete zdokonaľovať a ste pri
pravený zasvätiť svoj profesionálny
život a veľkú časť osobného života,
tak o vás prejavia záujem. Nie je to len
o tom, že prídete o siedmej do práce
a po skončení pracovnej doby „zhaslo“.

Chceli ste pracovať v nemocnici, kde
môžete absorbovať veľké množstvo
vedomostí a zručností a prípadne
časom sa stať lídrami v danom obore?
Ja som chcela ísť pracovať vždy do
FNsP FDR, pretože tu sú na chirurgickej
klinike veľkí odborníci, najmä profesor
Kothaj, pod vedením ktorého chcem
ďalej napredovať.
Ešte počas štúdia som stážovala na
Chirurgickej klinike tu vo FNsP FDR, kde

•

•
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som zistila, že tamojšia chirurgia patrí
k najlepším na Slovensku, a preto som
sa o miesto v tejto nemocnici uchádza
la aj po skončení školy. Začala som na
Chirurgickej klinike s tým, že ma ťahala
plastika, kde v súčasnosti pôsobím.
Ja som si vopred zistil, kde je najlepšia
urológia na Slovensku a tam som sa
snažil dostať.

Ako sa dívate na možnosti pracovať
na Slovensku alebo v zahraničí? Čo
láka vašich kolegov do zahraničia?
Vždy som mal predstavu, že chcem ísť
po škole do zahraničia. Vlastne som
mal rok prerušené štúdium a robil
som v Anglicku ošetrovateľa. Nako
niec sa to vyvinulo ináč a zostal som
na Slovensku. Tým, že som bol v za
hraničí, zarobil som si nejaké peniaze
a nepotreboval som pri rozbehu lekár
skeho povolania až tak riešiť financie.
Myslím si, že dve tretiny študentov
medicíny chcú ísť rovno do zahraničia
a o možnosti zostať na Slovensku ani
neuvažujú. Tomuto cieľu prispôsobia
aj svoje snaženie počas štúdia. Určite
to, čo ich láka von, sú financie. Tie sú
pre každého mladého človeka dnes
dôležité, či chce, či nie.
Mala som možnosť stážovať v zahra
ničnej nemocnici v Grazi (Rakúsko)
a v Newcastli (Veľká Británia). Systém
práce je tam porovnateľný ako u nás.
Zostala som na Slovensku, aj keď ne
vravím, že v budúcnosti to neskúsim aj
v zahraničí.
Ja som tiež chcela ísť najskôr do za
hraničia, ale nakoniec som zostala na
Slovensku. Vyhralo to že, budem mať
blízko rodinu, uznajú mi diplom, a že
môžem robiť medicínu.
Napriek tomu, že tam idú s vedomím,
že nejdú do vychytenej nemocnice,
dôležitú úlohu zohrávajú financie.

•

•

•

•

V zahraničí prijímajú našich absol
ventov väčšinou vidiecke nemocnice.
Na špičkové pracovisko sa dostanú
zriedka. Je dobrý zárobok jediným
motívom aj na úkor odborného rastu?
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• Je to individuálne. Niekto chce v me • Názory sú dvojaké, závisí to od toho • Možno by sa mohli robiť nejaké kurzy,

dicíne urobiť veľkú kariéru a nepozerá
ako im sadne pracovisko, alebo na aký
tak na finančné ohodnotenie. Iný
kolektív natrafia. Mám aj takú spätnú
nechce venovať odboru všetko a roz
väzbu, že po dvoch-troch rokoch, keď
hodujúce je pre neho aký
z jeho pracoviska odišiel po
„budget“ dostane. Nie
sledný Čech, tak kolega
„Určite to,
každý je taký, že chce
Slovák upadol do
medicíne obetovať
depresie, lebo tam
čo lekárov láka
všetko. Keď, si to dá
ostal sám. Nemci
do zahraničia, sú
do pomeru, že bude
sú kultúrne totiž
benígny lekár tu,
inde ako my. Kolego
financie.“
alebo taký istý v ne
via nemajú vo zvyku si
jakej dedinskej nemocnici
vyjsť večer posedieť, tak
v Nemecku, kde za to dostane tri
ako je to bežné u nás. Poznám aj
či štyri krát viac, tak nemá čo riešiť.
takých, čo chcú ísť von, zarobiť, našet
riť si a vrátiť sa späť.
Myslíte si, že mladí lekári zarábajú
málo?
Vráťme sa k našej nemocnici. Zdá
V porovnaní s tým, ako zarábajú mladí sa mi, že vy ste mali šťastie a dosta
v iných profesiách to nie je málo. Ale li ste sa na miesta, ktoré by mohli
ak sa pozeráme na to z pohľadu, koľko predstavovať vašu budúcnosť. Na
medicíne musí človek obetovať, tak je pĺňa naša nemocnica vaše očakáva
to na vážkach.
nia a máte možnosť sa u nás plne sa
realizovať?
Zažili ste nejaký nábor lekárov do za
Ja som nemala veľké oči a dostala som
hraničia?
sa tam, kde som chcela pracovať. Iste
Nemecko má veľký deficit lekárov,
vedela by som si predstaviť, kde by sa
pretože je tam veľký odliv smerom do
čo dalo zlepšiť, ale v zásade som spo
Holandska a Švajčiarska, čo je pre nich
kojná.
blízko aj vzdialenosťou aj jazykovo. Sú
Moje očakávania, musím úprimne po
tam paušálne vyššie platy ako v Ne
vedať, sa naplnili. Popravde, som ani
mecku. Aktuálne je tam deficit okolo
neočakávala že, Interná klinika je na
9500 lekárov. Nemocnice majú v rámci
tak vysokej úrovni, čo sa týka ľudských
spolkových krajín agentúry, ktoré cho
zdrojov. Ľudia, ktorí tam pracujú sú na
dia robiť do východných krajín nábory.
slovo vzatí odborníci v tej svojej pro
Aj u nás v Martine boli počas môjho
blematike. A ja sa mám od koho učiť.
štúdia asi trikrát. V hoteli majú pre
Ja som po profesionálnej stránke tiež
najatú miestnosť, na fakulte vylepia
veľmi spokojný. Moji kolegovia sú vždy
plagáty o konaní pohovorov. Hovoria
ochotní sa mi venovať.
čo môžu absolventom ponúknuť. Môj
spolubývajúci si vyberal napríklad Čo by vám uľahčilo obdobie, kým sa
z troch ponúk.
stanete špecialistami? V čom by vám
mohla nemocnica byť nápomocná?
Ak máte so svojimi spolužiakmi kon
Niektorí kolegovia sú nespokojní
takty, ako potom hodnotia s odstu
s tým, že sa nemôžu vzdelávať v rámci
pom času svoje pôsobenie v zahraničí?
odborných kongresov. Keď chcú ísť
Moja skúsenosť je, že z profesionálnej
niekam, musia si zobrať vlastnú dovo
stránky sú tam spokojní, skôr začne na
lenku. Jednak nemajú to umožnené od
nich negatívne dopadať, že sú ďaleko,
nadriadených, lebo ich je personálne
že nemajú kontakt s rodinou, že sú tam
málo, a jednak že si to musia hradiť
viac menej na periférii.
sami.

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

máme napríklad málo skúsenosti s ro
bením sono vyšetrenia.
Bolo by dobré zlepšiť platové podmien
ky. V ostatnom je to asi od oddelenia
k oddeleniu iné. Mne chýba u nás na
klinike viac akademickej činnosti.
Snáď personálne obsadenie na našom
oddelení. A nejaké sociálne služby, ako
napríklad škôlka.
Bolo by dobré, aby sme mali lepšiu
prípravu pred zaradením do pohoto
vostných služieb. Myslím na nejaké
prednášky, prípadne manuál.

Poznáme už názory našich mladých
kolegov. Každá minca má dve strany,
a pre úplnosť problematiky reziden
tov, je potrebné vedieť ako ju vníma
vedenie, teda tí, ktorí sú za výber
a výchovu mladých lekárov zodpo
vední.
Otázky sme kládli pre zmenu riadi
teľovi nemocnice MUDr. Vladimírovi
Balážovi, PhD.
Čo si myslíte o terajších absolventoch
lekárskych fakúlt? Sú dobre priprave
ní do praxe?
Nie sú veľmi odlišní od nás, keď sme
skončili školu my. Očakával by som, že
v podmienkach po roku 1989 budú školy
pripravovať budúcich lekárov zodpoved
nejšie. Skončia školu a majú prehnané
očakávania. Po príchode do praxe precit
nú a zistia, že realita je úplne iná. Musia
sa všetko naučiť odznova.
Ako vnímate podmienky pre absol
ventov na Slovensku? Prečo odchá
dzajú do zahraničia?
Tak ako som kritizoval v predchádzajú
cej otázke vysoké školy, musím povedať
kritiku aj do vlastných radov. Aj napriek
tomu, že sa v poslednom období čiastoč
ne vyrovnáva finančné ohodnotenie
absolventov so zahraničím nie je celkom
isté, či im odborne vieme poskytnúť taký
priestor, aký oni očakávajú. Chýba nám
komplexný program výchovy rezidentov

či už v jednotlivých nemocniciach, alebo
pri príprave na špecializovanú atestáciu
v jednotlivých odbornostiach. Práca mla
dých absolventov v zahraničí je finančne
veľmi lákavá vzhľadom na veľké finančné
nároky pri riešení bytovej otázky, resp.
zakladanie si rodiny. Žiaľ, málokedy ces
tou do zahraničia riešia vzostup svojej
odbornosti.
Ako hodnotíte rezidentov?
Rezident je lekár od nástupu do praxe
po ukončenie špecializovaného štúdia.
Toto obdobie je naozaj veľmi náročné
pre mladého lekára. V zásade pre neho
neexistuje pracovný čas a musí na svo
jom pracovisku robiť „dievča pre všetko“
a popri tom musí venovať aj veľa času na
vlastné vzdelávanie. Medzi jednotlivými
rezidentmi sú značné rozdiely. Veľkú vý
hodu majú tí, ktorí už majú jasno, kde sa
chcú zaradiť alebo si chcú budovať svoju
kariéru. Pretože robíme náročné prijí
macie pohovory, môžem konštatovať, že
väčšina rezidentov spĺňa predstavy vede
nia vlastného pracoviska aj nemocnice.

MUDr. Viliam Kubas
Urologická klinika SZU

MUDr. Lucia Falťanová
Myslíte, že je potrebné aby každý re
Klinika plastickej chirurgie SZU
zident zostal pracovať v nemocnici aj
po ukončení skúšobnej doby?
Je potrebné aby sme zmenili prístup, že
každý kto je prijatý do nemocnice z nej
odíde len z vlastného rozhodnutia.
Zavádzame nové hodnote
nie rezidentov po prvom
„Plánujeme
a druhom roku praxe
vytvoriť v našej ne
a s tými, ktorí nebudú
mocnici rezidentský
vyhovovať sa budeme
program.“
musieť žiaľ rozlúčiť.
Čo nemocnica plánuje uro
biť pre rezidentov?
O tom, že prácu s rezidentmi myslíme
vážne, svedčí aj tento časopis. Plánujeme
vytvoriť v našej nemocnici rezidentský
program. Bude zahŕňať nie len odborné,
ale aj sociálne aspekty, čo osobne vní
mam ako dlhodobý záväzok.
Text: Mgr. Ružena Maťašeje
Foto: Juraj Slota

MUDr. Júlia Valičková
II. Chirurgická klinika SZU

MUDr. Daniela Janceková
II. Interná klinika SZU

MUDr. Martin Sedmina
Hematologické oddelenie
Residency is the first stage of graduate
medical training. A resident physician
or resident is a person who has recei
ved a medical degree and practices
medicine usually in a hospital or
clinic. F.D. Roosevelt Hospital receives
many applications for residency from
fresh medical faculty graduates giving
thereby advantage to choose the most
dedicated and talented individuals. All
of them are appointed for interview
giving them the possibility express
theirs professional, scientific and
personal expectations and plans. The
article is a selection of some hot topics
in medicine and in society during the
meeting with the director of the hospital.
Study, medical training during study,
first scientific experiences, starting the
practice in Slovakia or abroad, housing,
wages, life in communities are widely
commented by six young physicians
deployed in residency program in our
hospital. All of them decided to start
their profession in our highly reputed
hospital for possibility to work on
departments equipped with the latest
technologies and under the guidance
of respected specialists.
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Interná medícína

Komplexnosť a odbornosť
Aby mohla interná medicína najlepšie
slúžiť svojmu prvotnému záujmu – po
moci človeku – je predovšetkým nevy
hnutné zaujať stanovisko v súčasnosti
k jej hlavnému rozporu: ku konfliktu
medzi prapodstatou internej medicíny
ako holistickej integrovanej vedy a jej
postupujúcim rozdrobovaním sa na
čoraz väčšie množstvo špecializova
ných odborov.
II. Interná klinika SZU vo FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica, ktorá patrí počtom
zamestnancov a lôžok medzi najväčšie
oddelenia, má vo svojich radoch zastúpených atestovaných odborníkov zo všetkých internistických odborov, čo je možné
pokladať za vzácnosť: „Máme šťastie, že
sa vďaka zhode tunajších lekárov v náhľa
de na túto vec jednotlivé odbory od tzv.
veľkej interny neodtrhli, ale prispievajú do
jej spoločného fondu vedomostí a skúse
ností. Je neoddiskutovateľné, že kvalita
interny je v priamom vzťahu so spektrom
jej špecializácií, ktoré je možné zapojiť do
riešenia každodenných klinických problé
mov“, zhodnotil postavenie „interny“ jej
prednosta MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
Paleta odborov a zároveň vysoký stupeň
špecializácie v každom z nich sú tými faktormi, ktoré radia II. Internú kliniku SZU
medzi popredné internistické pracoviská
na Slovensku. Na klinike je vďaka vyššieuvedenému možné postarať sa o pacienta
na najvyššej medicínskej úrovni. Medzi
tento potenciál a jeho celostné uskutočnenie sa však čoraz citeľnejšie vsúva
niekoľko silných charakteristík súčasnosti.
Pre internú medicínu sú najdôležitejšími demografický vývoj a prirodzene
zaostávajúca reakcia naň v sociálnom
a zdravotnom systéme. Tento nesúlad je
navyše výrazne podporovaný chaosom
v hodnotovom rebríčku, krízou rodiny
a stupňujúcim sa ekonomickým tlakom.
Starnutie populácie a stúpajúca demografická krivka sú celospoločenskými
problémami, na ktoré odborníci upozorňujú už niekoľko rokov. Stúpajúci počet
obyvateľov vo vyššom veku vplýva nielen
na hospodársku, ekonomickú a sociálnu
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MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD., prednosta kliniky s jednou zo svojich pacientok.
sféru štátu, ale vyžaduje si aj aktualizáciu z plného zdravia. „Západná spoločnosť
klinického prístupu a logistiky zdravotnej nevdojak – cez veľmi konkrétny rebrí
starostlivosti. Okrem iného preto, že so ček najdôležitejších hodnôt, v ktorých sa
stúpajúcim vekom významne narastá po- dôstojné zavŕšenie pozemskej cesty jedno
čet diagnóz a liekov na jedného pacienta, ducho nenachádza – vytesnila smrť a bez
klesá jeho schopnosť nadobudvládnosť nie iba z programu
„Star
núť výkonnosť spred hosdňa a masmédií, ale aj zo
nutie populácie
pitalizácie a postarať
spôsobu, ktorým sa tká
a stúpajúca demografická
sa o seba bez pomoci
zdravotná a sociálna
krivka sú celospoločenskými
druhých, zadovážiť si
sieť. Hovorí sa predo
problémami,
na
ktoré
odbor
a pravidelne užívať
všetkým o peknom
níci upozorňujú už niekoľko
lieky, či dôstojne odísť.
a mladom, ale málo
rokov.“
Každé zdanlivo jednodusa zaoberá tým, ako sa
ché klinické rozhodnutie sa
formuje demografický strom,
z týchto dôvodov odohráva uproako populácia starne, aké množstvo
stred mnohých ďalších faktorov, ktoré zariadení, lôžok, pracovníkov a financií si
môžu znemožniť pomoc človeku napriek to vyžaduje. Na internej klinike sa do vy
internistickým schopnostiam.
hodnocovania tejto situácie investuje veľa
energie, pretože je predpoklad, že presné
Staroba – choroba
údaje sú najmocnejším nástrojom na zme
Podľa správy Európskej komisie z roku nu. Veľkou pomocou sú skúsenosti z Odde
2014 sa celkový počet obyvateľstva Eu- lenia dlhodobo chorých, ktoré je akýmsi
rópy v roku 2060 síce mierne zvýši (z 502 koncentrátom na výskum tejto situácie“,
miliónov v roku 2010 na 517 miliónov), hovorí doktor Skladaný.
populácia však bude oveľa staršia. Viac Verejnosť je médiami väčšinou informoako tretina Európanov by malo mať 65 vaná, že medicína je všemožná alebo nea viac rokov. Aj priemerná dĺžka života možná. Na jednej strane je naozaj skutoččloveka sa za posledných dvesto rokov nosťou, že je množstvo ochorení, na ktoré
rapídne zdvihla, lenže akosi si neuvedo- ešte prednedávnom liečba neexistovala,
mujeme, že človek neodchádza zo života no dramatický pokrok v medicínskom

výskume ostatných rokov túto neblahú
situáciu zmenil. Na druhej strane však
neradno zabudnúť, že človek je naďalej
tvor smrteľný, a že rozoznať etapu odchodu a urobiť všetky potrebné opatrenia je
vecou najvyššieho významu pre všetky
strany. Definitívny koniec sa väčšinou
blíži pomaly, predchádza mu starnutie
a s opotrebením organizmu súvisiaca
chorobnosť – ktorá je z veľkej časti internistická. Práve preto je na II. Internej
klinike SZU veľmi časté, že nezvratná
strata životných síl sa manifestuje ako internistická choroba, a pacienti aj ich blízki
nezriedka ťažko prijímajú skutočnosť, že
sa z tejto choroby už nemožno vystrábiť.
„Je to preto, že takáto choroba (napríklad
zápal pľúc, alebo odpadávanie pre zmeny
tlaku krvi) nie je príčinou odchodu, ale jeho
prostredníkom. Starí Gréci napríklad hovo
rili o zápale pľúc na konci života, že človeka
prišiel odprevadiť starý dobrý priateľ“, vysvetľuje prednosta kliniky.
II. Interná klinika má dôkladné záznamy
a vyhodnocuje štatistiky o tom, koľko
pacientov vo veku nad 65 rokov má dve
a viac diagnóz. Zdravotný stav 90-ročného jedinca, trpiaceho v dôsledku staroby
viacerými ochoreniami je veľmi krehký
a aj jednoduché ochorenie môže mať
pre neho už dramatické následky. „Môže
znamenať poslednú kvapku v jeho starnu
tí“, dopĺňa MUDr. Skladaný, PhD. Často si
neuvedomujeme, že napriek maximálnej
snahe lekár nemá čarovný prútik, a medicína nemá liek na nesmrteľnosť.
Nezriedka sa stáva, že rodina privezie svojho starého rodiča s banálnym ochorením,
napr. virózou, po ktorej sa už nemusí zotaviť. Blízki – obvykle kvôli zaslepenosti bolesťou, z nedostatku informácií, či výčitiek
svedomia za svoj doterajší zástoj, vyjadrujú nespokojnosť a vtláčajú zodpovednosť
za upadajúce zdravie zdravotnej starostlivosti, a nie prirodzenému stavu vecí.
Nemocničné oddelenia nie sú
na dlhodobú starostlivosť
dimenzované
Zdravotná starostlivosť so stúpajúcou
sofistikovanosťou modernej medicíny je

čoraz ekonomicky nákladnejšia. Nemoc- v domnienke, podčiarkujeme, že v donice, aj ich internistické odbory, čelia mnienke, že takáto slabosť a nevládnosť
stúpajúcemu tlaku zo strany vedenia, sú dôvody na hospitalizáciu na internom
poisťovní či zriaďovateľov, aby znižovali oddelení. Lenže to nie je pravda – starý
náklady súvisiace s hospitalizáciou pa- a bezvládny človek potrebuje dlhodobú
cienta.
starostlivosť, ktorú zabezpečuje iná
„Systém nemocničného oddelenia je po zložka siete, hlavne sociálna. K omylu
stavený na tom, aby sa rýchlo a presne prispieva práve polymorbidita, ktorá
stanovila diagnóza, a aby sa určil a skon spôsobila, že sociálna starostlivosť má vo
troloval adekvátny liečebný prístup. Na tie svojom portfóliu čoraz viac zdravotných
to účely je zabezpečená potrebná úro
úkonov. Rodinní príslušníci arguveň personálu aj vybavenia.
mentujú svojou pracovnou
„Prácu
Na čo však nie je súčasná
zaneprázdnenosťou, nevysokošpeciali
interna uspôsobená, je
možnosťou absentovať
zovaného odborníka –
rehabilitácia pacienta
v práci kvôli obave
internistu čoraz viac pohlcuje
a dlhodobá starostli
o jej stratu, bytovými
starostlivosť o pacientov, ktorí
vosť – na konci života, nepotrebujú vyspelú medicínu, obmedzeniami a poči pri dlhodobej chorobe
dobne. Lekár vyslovuje
ale dlhodobú sociálnu
s nevládnosťou, alebo len
pochopenie,
je však nastarostlivosť“
s bezvládnosťou po banálnej
čase, aby bol oficiálne oslobochorobe kvôli starobe a krehkosti,“
dený od úlohy hlavného riešiteľa tejto
upozorňuje prednosta. Verejnosť žije neľahkej situácie v očiach verejnosti.

Lebo ním jednoducho nie je – nemá na to
žiadne prostriedky. V dosahu medicíny je
včasné rozpoznanie sociálneho problému
a aktivácia sociálnej siete, čomu sa u nás
venuje pozornosť na vedeckej úrovni
a očakávajú sa výsledky.
Prácu vysokošpecializovaného odborníka – internistu čoraz viac pohlcuje starostlivosť o pacientov, ktorí nepotrebujú
vyspelú medicínu, ale pohladkanie, či

podať pohár vody. „Začína byť veľkým
problémom, kam umiestniť človeka, kto
rý už nepotrebuje internistickú múdrosť,
ale nehu a starostlivosť“ dodáva na záver
prednosta Skladaný.

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

II. Interná klinika SZU patrí k najväčším v nemocnici.
The Department of Internal Medicine of F. D. Roosevelt Hospital is one of the biggest
in Slovakia. The dedicated team of highly educated professionals provides wide
range of specialized services. The system of integrated, multispecialty, outpatient and
inpatient medical care does work well and represents the department’s most important
competitive advantage. Fast and proper diagnostic process followed by targeted
treatment is the best way to gain full health as quickly as possible. This is the way to the
highest effectivity and efficiency. Patients should only spend a few days on acute care
bed until stabilisation and then be discharged home or transferred to long-term health
care centres for aftercare. But the reality is different! Most of the capacity is occupied by
elderly patients suffering from chronic diseases with no hope for complete cure.
The cause can be found in ageing and changing demographic trends. Population
ageing is characterised by the rise in the share of the elderly population resulting from
longer life expectancy and declining fertility rates. A European Commission report
expects the European population to rise from 502 million in 2010 to 517 million in 2060.

But in the same time, in 2060, more than one third of population will be 65 years old or
over. As the share of the economically active population is expected to decline, it will
also affect the financing of social protection systems and the potential supply of labour
in the economy.
These changing demographics create many problems for social and health care
services. More money should be spent to build long-term beds in institutions and
hospitals to release the pressure on acute beds for severely diseased and younger
population. The situation is worsened by changing cultural values. Sick patient,
although suffering from chronic disease, is no longer accepted by family for the final
treatment and care at home. On the other hand, overload of elderly patients is caused by
absolutely insufficient network of long-term care beds. Therefore, eventually, everything
ends up on the shoulders of doctors who are expected to explain unexplainable and
can not change the system of social care. So highly specialized personnel will be finding
themselves providing tender loving care instead of specialized diagnosis and treatment.
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HEPA

HEPATOLÓGIA

Našu pečeň neničia len vírusy, ale aj náš životný štýl
Ochorenia pečene majú vo svete, ako
aj na Slovensku stúpajúci charakter.
Pečeň a tráviaci trakt slovenských
obyvateľov neohrozujú len vírusové
ochorenia, ale najviac ich ohrozuje
súčasný životný štýl.
Na rozdiel od infekčných hepatitíd
a autoimunitných ochorení, ktorých
vznik nevieme vždy svojim správaním
ovplyvniť, zvyšuje sa počet ochorení
vznikajúcich v dôsledku príjmu vysokokalorickej potravy, či nadmerného
požívania alkoholu. „Úplne najhoršie
je večerné televízne pojedanie čipsov, či
iných pochutín, návšteva fast-foodov
už od útleho detstva a dostupnosť al
koholických nápojov. Objemné porcie
jedla a nedostatok pohybu ohrozujú celé
naše bytie a výrazne zaťažujú pečeň,
tzv. továreň metabolických dejov nášho
organizmu,“ vystríha hepatologička
MUDr. Adamcová-Selčanová.
Ochorenia pečene môžeme v súčasnosti
zaradiť medzi civilizačné ochorenia. Len
veľmi tesne zaostávajú za arteriálnou
hypertenziou, infarktom myokardu,
či cievnymi mozgovými príhodami.
Tukovú chorobu pečene má podľa niektorých štatistík z roku 2013 viac ako 44
% európskej populácie. U obéznych ľudí
sa môže vyskytovať až v 95 %.
„Najohrozujúcejším stavom je, keď sa na
chronické ochorenie nabalí akútne. Na
príklad, človek má tukovú chorobu pe
čene, ktorá dospela do nejakého štádia
a súčasne je požívateľom alkoholu, po
vedzme, že pije v ťahu... Vtedy je vysoká
pravdepodobnosť zlyhania pečene, ktorá
má exrémne vysokú – 80-percentnú
úmrtnosť“, vysvetľuje MUDr. Adamcová
– Selčanová.
Popri tom niekedy stačí málo. Zmena
jedálnička, vylúčenie škodlivých potravín, alkoholu, viac pohybu, ktoré
dokážu aj bez medikamentóznej liečby
zázraky, pretože pečeň patrí medzi orgány s najväčšou regeneračnou schopnosťou.
Záludnosť hepatálnych ochorení spočíva v tom, že pečeň nebolí. Príznaky,
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MUDr. Svetlana Adamcová - Selčanová pri ultrasonografickom vyšetrení pacienta. Od roku 2013 je
na HEGITO dostupná možnosť vyšetrenia elasticity (tuhosti) tkaniva pečene neinvazívnou metódou
ARFI, ktorá umožní diagnostiku pokročilosti ochorenia pečene bez nutnosti hepatálnej biopsie.

ktorými sa nám hlási, sú väčšinou nešpecifické a často sa choroba naplno
prejaví až v pokročilom štádiu, keď jej
funkcie zlyhajú úplne.
Narastajúca chorobnosť a počet závažných stavov v hepatológii si vyžadujú
vysoko špecializovanú zdravotnú starostlivosť všetkých stupňov, čo bolo
dôvodom vzniku samostatného Hepa
tologicko-gastroenterologicko-trans
plantačného oddelenia (HEGITO) vo
FNsP F. D. Roosevelta v roku 2010.
Oddelenie je jedným z dvoch lôžkových oddelení na Slovensku a patrí
medzi špičkové pracoviská. V úzkej
spolupráci s II. Chirurgickou klinikou
SZU, Transplantačným centrom, Od-

delením rádiológie, Centrálnym laboratórnym komplexom a anestéziológmi
dokáže poskytnúť komplexnú liečbu
hepatálnych a gastroenterologických
ochorení.
Vyššiu šancu na vyliečenie má
pacient pri včasnom zachytení nádoru
Chronicky poškodená a cirhoticky
prestavaná pečeň v dôsledku tukovej
choroby pečene, vírusových hepatitíd,
dlhodobého požívania alkoholu, či autoimúnnych ochorení je mnohonásobne náchylnejšia na vznik primárneho
hepatocelulárneho karcinómu (HCC),
teda rakoviny pečene. Štatistiky sú alar-

Hospitalizácie s nádorom pečene vo FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
200
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160

mujúce. Hepatocelulárny karcinóm je
piaty najčastejší zhubný nádor. „Pokiaľ
sa naši internisti v osemdesiatych a de
vädesiatych rokoch stretli za celé obdobie
s dvomi – tromi, možno piatimi primár
nymi tumormi pečene, len vo FNsP F.D.
Roosevelta sme mali v rokoch 2007 –
2012 diagnostikovaných 114 pacientov
s touto diagnózou, a k dnešnému dňu
ich bude až do 140“, poukazuje MUDr.
Adamcová-Selčanová. Drvivá väčšina
z nich (70 %) je bohužiaľ diagnostikovaná v pokročilom štádiu, kedy už nie je
kuratívne riešenie možné.
Hepatocelulárny karcinóm patrí medzi
jedno z mála liečiteľných onkologických ochorení, pokiaľ je zachytené včas.
V našej nemocnici poskytujeme pacien
tom všetky celosvetovo odporúčané
modality liečby, ku ktorým patria: resekcia pečene, rádiofrekvenčná ablácia
– vypálenie nádoru, či transplantácia
pečene. V pokročilých štádiách možno uvažovať ešte o transarteriálnej
chemoembolizácii (TACE-DEB), ktorá
pacienta nevylieči, ale významne mu
predĺži život alebo systémovej chemoterapii.
Najlepšie vyhliadky na vyliečenie má
pacient pri včasnom zachytení ochorenia. Odborníci na medzinárodnej úrovni
odporúčajú pacientom s cirhózou alebo
vírusovými hepatitídami absolvovať
ultrasonografické vyšetrenie brucha
v polročných intervaloch. Hepatológovia apelujú na spoluprácu s praktickými
lekármi, s cieľom nepodceňovať ani
zanedbateľné odchýlky hepatálnych laboratórnych parametrov, pretože môžu
skrývať závažné pečeňové ochorenie.
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Prežiť na MARS–e
Akútne zlyhanie pečene je stav, kedy
následkom určitého poškodenia pečeň
prestane pracovať. Organizmus človeka
nemôže bez tohto životne dôležitého
orgánu fungovať. Môže nastať situácia,
kedy sa organizmus spamätá sám alebo
život človeku zachráni transplantácia
pečene. Bohužiaľ na vhodný darcovský
orgán môže pacient čakať aj niekoľko

ATOLÓGIA
Tím HEGITO – (zľava) MUDr. Jozef Baláž, MUDr. Jana Badinková, PhDr. Jana Vnenčáková, MUDr.
Michal Brunčák, MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. a MUDr. Svetlana Adamcová - Selčanová.

týždňov. Bez fungujúcej pečene by však
veľmi rýchlo nastal koniec, niekedy je
to otázka dvoch, či troch dní. Obdobie
čakania na transplantáciu v niektorých
prípadoch môže predĺžiť tzv. umelá
pečeň – albumínový dialyzačný prístroj
MARS, ktorý funkcie poškodeného orgánu dočasne nahradí. Je to špecializovaný
prístroj, používaný na vysoko odborných
pracoviskách, a FNsP F.D. Roosevelta má
možnosť ho využívať od roku 2010.
II. Interná klinika SZU, kde je možné
túto liečbu pacientom poskytnúť, má na
svojom konte pravdepodobne svetový
unikát. Dve takmer 60-ročné pacientky
sa dočkali transplantácie po štyroch
mesiacoch od napojenia na prístroj. Ako
uviedol vedúci programu transplantácií
pečene MUDr. František Hampl: „Vo sve
tovej literatúre sme nenašli zmienku
o tom, že by niekto bol tak dlho pripojený
na MARS-e, ako naše pacientky. Štyri
mesiace sú veľmi, veľmi dlhá doba.“

Pacientov na HEGITO ošetruje školený stredný zdravotný personál. MUDr. Daniela Janceková so
zaškolenou sestrou pri ošetrení pacienta s ascitom (tekutina v dutine brušnej).

TIPS zaviedli prví
na Slovensku
Špeciálne metodiky, ktoré FNsP F. D.
Roo
sevelta poskytuje pacientom
s chorobami pečene dopĺňa možnosť
inštalácie transjugulárnej intrahepatálnej spojky (TIPS) – premostenia
medzi hepatálnymi žilami dolnej dutej
žily a vetvami portálnej žily, napríklad
pri akútnom krvácaní z pažerákových
varixov, či ascite – voľnej tekutine
v dutine brušnej, neriešiteľnej inými
postupmi. Túto metodiku zaviedli rádiológovia na Slovensku ako prví v roku
1996 a prakticky až dodnes je banskobystrická nemocnica jediným zariadením, kde tento typ metodiky patrí
k štandardom modalít využiteľných
u pacientov s pokročilou cirhózou.
Text: Mgr. Ružena Maťašeje
Foto: Juraj Slota

Liver diseases belong to the group of civilization diseases. According to some
statistics, the occurrence of fatty liver disease reaches 44% among the European
population. Increasing numbers of liver diseases and severe and fulminating
course of some of them with detrimental effects on population highlights a need
for creation of highly specialized health care centres focusing on the wide range
of liver diseases. This was the main motive behind the creation of an independent
specialized department dealing with liver and other gastroenterological diseases
and transplantation patients. The so-called Hepatology-GastroenterologyTransplantation Department (HEGITO) is only a second specialized unit of this
nature in Slovakia. Management of serious liver and kidney diseases requires active
participation and close cooperation of some other departments, such as surgery,
radiology, anaesthesiology, central laboratory and transplantation centre. Patients

HEGITO vykonáva aj široké spektrum endoskopických vyšetrení, ako aj ošetrení tráviaceho
traktu s jeho následnou liečbou. Na obrázku MUDr. Jozef Baláž pri endoskopickom vyšetrení
hrubého čreva. V tomto roku sa oddelenie stalo aj Centrom pre biologickú liečbu nešpecifických
zápalov čreva.
are diagnosed and managed by a team of specialists in gastroenterological diseases
using the most advanced modalities of treatment, including transplantation in
indicated cases. Very often, overlooking or negligence of patients suffering from
hepatic diseases leads to occurrence of hepatocellular carcinoma. Liver cancer
has a very good prognosis if diagnosed in early stages. Adequate treatment leads
to complete cure. Our specialised department can offer the most recent treatment
modalities, such as surgical liver resections, radiofrequency liver tissue ablation
and liver transplantation. The department is equipped with the albumin dialysis
machine called „MARS“, which replaces lost liver functions for prolonged time
enabling to extend the waiting time for donor organ. The department also offers
a wide range of diagnostic and therapeutic endoscopy procedures and runs The
Centre for Biological Treatment of nonspecific inflammatory diseases.
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Cievna Chirurgia

Vaskulárne ochorenia sú príčinou po
lovice všetkých úmrtí na Slovensku.
Podľa Národného centra zdravotníc
kych informácii v roku 2011 zomrelo
na dôsledky ochorení ciev 10 695
mužov a 12 928 žien. Základom pre
ich vznik a rozvoj je súčasný moderný
životný štýl a jeho dôsledok v podobe
civilizačného ochorenia – ateroskle
rózy, svoju úlohu zohráva samozrej
me aj genetická predispozícia. Boj
proti tomuto ochoreniu je cieľom
nielen národných kampaní, ale aj
osvetových projektov na medziná
rodnej úrovni.
V prípade pokročilých štádií ochorenia
ciev, kedy je konzervatívna liečba neúčinná, nastupuje chirurgická a endovaskulárna liečba.
Operačná liečba cievneho systému je
súčasťou chirurgie od jej začiatkov,
v súčasnosti je cievna chirurgia na Slovensku etablovaná ako základný chirurgický odbor.
Vo FNsP F.D. Roosevelta má cievna
chirurgia svoje pevné miesto, hoci ako
samostatné oddelenie patrí k tým najmladším. Vzniklo v roku 2008 na základe
koncepcie Ministerstva zdravotníctva,
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prvé roky svojej existencie oddelenie
pôsobilo ako súčasť II. Chirurgickej kliniky SZU. Od 1. mája 2014 bolo odčlenené
a pôsobí ako samostatné oddelenie.
Dnes patrí k etablovaným slovenským
pracoviskám. Do jeho portfólia patrí
diagnostika, chirurgická a endovaskulárna liečba vrodených aj získaných
ochorení a poranení cievneho systému
vo všetkých v súčasnosti dosiahnuteľných častiach ľudského tela, s výnimkou
vnútrolebečného priestoru a srdca. Ako
uviedol primár oddelenia MUDr. Július
Janek: „Na oddelení robíme zložité zá
kroky, ktoré si vyžadujú vysokú odbornú
úroveň a zručnosť.“
Cievna chirurgia je súčasťou
transplantačného programu
Cievni chirurgovia sú jedným zo základných pilierov programu transplantácií
pečene, ktoré sa v Transplantačnom
centre vo FNsP F.D. Roosevelta vykonávajú od roku 2008. Spoločne s lekármi
chirurgickej kliniky, cievni chirurgovia
vykonávajú ako odbery orgánov, tak aj
samotné transplantácie pečene. Riešia
tiež následnú chirurgickú starostlivosť
vrátane urgentných reoperácií. Cievni
chirurgovia tiež participujú na programe

CIE

transplantácií obličiek od kadaveróznych
a živých darcov.

dardnej otvorenej operácii. Pacienti po
výkone netrpia bolesťou, večer môžu prijímať tekutú stravu, na druhý deň môžu
vstať a v nemocnici sú hospitalizovaní len
štyri až päť dní.

Spolupráca s intervenčnou
rádiológiou
Princípom intervenčnej rádiológie je, že
po vpichu do cievy sa do nej a následne Pri liečbe varixov používajú
do cievneho systému zavedie cez ihlu ka- najmodernejšiu metódu,
téter alebo zavádzač. Systémom vodičov rádiofrekvenčnú abláciu
a katétrov je možné sa potom dostať do Operačná liečba varixov patrí medzi
potrebnej cievy v tele a následne vyko- najčastejšie výkony, ktoré cievni chirurnať liečebnú procedúru.
govia robia. V súčasnosti sa tento výkon
Intervenčná rádiológia prináša do cievnej realizuje buď klasicky operačne, laserom
chirurgie miniinvazivitu, čo pre pacienta alebo najnovšou metódou – rádiofrekznamená šetrný zákrok s menšími rizika- venčnou abláciou. Túto metódu preferujú
mi. Oddelenie cievnej chirurgie spoločne lekári z FNsP FDR, pretože má pre pa
s rádiológmi vytvorilo spoločný tím, kto- cienta niekoľko výhod.
rý lieči aneuryzmy brušnej aorty miniin- Princípom operácie je uzatvorenie veľvazívnym prístupom. Brušná aneuryzma kej safény s nedomykavými chlopňami
sa vyradí z obehu stentgrafom, ktorý je pôsobením presne dávkovaného tepla.
zavedený cez panvové cievy
Pod sonografickou kontrolou sa
až do samotnej výdute
v lokálnej anestézii zavedie do
„Na oddelení
v bruchu. Pacient je
varikózne zmenenej žily tzv.
robíme zložité zákroky,
tak ušetrený od chiablačný katéter, ktorý na
ktoré si vyžadujú vysokú
rurgického otvorenia
svojom konci vyvinie teplo
odbornú úroveň
brušnej dutiny. Zákrok
a
pri postupnom vyťahovaa zručnosť.“
sa vykonáva v ľahkej celní uzatvára insuficientnú žilu.
Dávkovanie tepla je veľmi presné.
kovej anestézii, krvné straty
sú minimálne a kardiovaskulárny aparát Pacient je hospitalizovaný na oddelení
je výrazne menej zaťažený ako pri štan- cievnej chirurgie ráno v deň výkonu.

EVNA CIRU
Pred operáciou môže piť. Samotný výkon prebieha na operačnom sále bez
celkovej anestézie, pacient môže stále
komunikovať s operatérom. Postranné
varixy sa následne dodatočne uzavrú
sklerotizačnou penou. Celá procedúra sa
robí perkutánne, to znamená, že nie sú
potrebné kožné rezy. Po operácii sa na
dolné končatiny naložia elastické pančuchy a pacient odchádza z operačnej sály
„po svojich“. Pacient sa vracia na oddelenie, kde sa naďalej voľne prechádza.
V podvečerných hodinách je prepustený
z nemocnice. Na druhý deň sa môže vrátiť
do zamestnania.
Nové diagnostické a liečebné metódy,
ktoré boli zavedené po vzniku samo
statného oddelenia cievnej chirurgie:
intraarteriálna trombolýza
ultrasonografický mapping povrchového venózneho systému
rádiofrekvenčná ablácia pri chronickej
venóznej insuficiencii
endovaskulárna liečba aneuryzmy abdominálnej aorty
využitie cell savera pri náročných operáciách s nadmerným krvácaním
optimalizácia počtu chirurgov pri
veľkých operáciách so zavedením samodržiacich systémov Mediflex (pred
tým štyria, dnes dvaja chirurgovia pri
operácii).

•
•
•

MUDr. Stanislav Okapec a MUDr. Július Janek pri zavádzaní stentgrafu do brušnej aorty.

•

• replantácie končatín s Klinikou plas-

•

•

•

Lekári OCCH vykonávajú chirurgickú
podpornú činnosť pri nasledujúcich
interdisplinárnych operáciách:
operácia nádorových trombov dolnej
dutej žily s Urologickou klinikou
vytváranie cievnych prístupov pre pacientov v hemodialyzačnom programe

•
•

•
•
•

tickej chirurgie
zabezpečenie predných prístupov pri
operáciách chrbtice na II. Neurochirurgickej klinike
vykonávanie lymfadenektómií pri gynekologických operáciách
rekonštrukčné operácie pri úrazoch
ciev v spolupráci s Traumacentrom
v spolupráci s Detskou fakultnou nemocnicou operácie nádorov pečene
a obličiek u najmenších detí.

Text: Mgr. Ružena Maťašeje,
MUDr. Július Janek
Foto: Juraj Slota, archív

The new era of vascular surgery at F.D. Roosevelt Hospital started in May 2014, when
The Department of Vascular Surgery was established as a separate and independent
unit within the hospital structure. The department consists of a team of well-trained
specialists who previously served at The II. Department of Surgery. The vascular
unit performs a wide spectrum of reconstructive surgery procedures, restoring
blood circulation in ischemic limbs suffering from acute or chronic obstruction.
Surgeons actively cooperate with most of the hospital units, providing them with
consultations regarding patients suffering from vascular diseases or vascular
trauma. Moreover, a good working relationship with The Department of Radiology
has resulted in introduction of new miniinvasive procedure such as percutaneous

Využitie rádiofrekvenčnej ablácie pri liečbe varixov.

stenting of abdominal aneurysms which has show excellent results. Department is
irreplaceably involved in the liver transplantation program. The majority of kidney
and liver transplantations are managed by the most experienced vascular team
members. Recently, the 101st liver transplantation has successfully been realised.
Experience gained in liver surgery is further applied in liver and kidney resections
on children in cooperation with Children Faculty Hospital. Operative procedures
also include procedures on venous system. Recently, the method of high frequency
ablation of varicose veins as a one-day surgery procedure has been introduced.
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Ortopédia

Endoprotetika je v počte ortopedických operácií na prvom mieste

Výmeny kĺbových náhrad patria medzi zákroky, na ktoré slovenskí pacienti musia čakať najdlhšie. Zdravotnícke zariadenia kapacitne nepostačujú plynule
operovať pacientov, ktorí tento zákrok potrebujú. Zdravotné poisťovne vedú poradovníky, na ktorých sú tisícky pacientov. Podľa ustanovenia Ministerstva
zdravotníctva SR, by výmenu kĺbu mal mať pacient zrealizovanú do jedného roka. Prax je však taká, že v extrémnych prípadoch sa pacient dostal na zákrok
až po 4 rokoch. Vo FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica (FNsP FDR) ešte v roku 2013 operovali pacientov, ktorí čakali na zákrok v priemere 18 mesiacov.
FNsP FDR je najväčšia nemocnica kĺbových náhrad patria k operáciám,
v Banskobystrickom kraji, a s výnimkou ktoré na banskobystrickej ortopédii
lučeneckej, sa výmeny kĺbov v ostat- robia najčastejšie. Za deň lekári urobia
ných zdravotníckych zariadeniach v priemere päť až šesť totálnych endov kraji nevykonávajú. Nápor pacientov protéz.
na zariadenie je preto veľmi vysoký. Pri skrátení čakania zohráva nenahraVedenie nemocnice spolu s Oddelením diteľnú úlohu aj zvládnutie manažortopédie uskutočnili kroky, vďaka mentu pacienta. „V tejto oblasti sme
ktorým sa čakanie za posledný rok zní- urobili významný krok tým, že sme
žilo na 10 mesiacov.
prijali pracovníčku, ktorá má na starosti
Vďaka rekonštrukcii a prístavbe ope- tvorbu a správu čakacej listiny, logistiku
račných sál, ktorú FNsP FDR dokončila pacientov, ich kontaktovanie, zasielanie
v októbri 2013, získali ortopédi
korešpondencie a plánovanie hospi
jednu operačnú sálu navyše.
talizácii a zákrokov“ uviedol
„Pri skrátení
Teraz operujú na troch
riaditeľ nemocnice MUDr.
čakacích dôb zohráva
sálach, čo im umožnilo
Vladimír Baláž, PhD.
nenahraditeľnú
úlohu
aj
zvýšiť počet výkonov.
„Výmenu kĺbu indikuje
zvládnutie manažmen
Operácie kĺbov vzrástli
odborný lekár – ortopéd
tu pacienta.“
o 20 percent a výmeny
pri degeneratívnych ocho
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reniach veľkých kĺbov horných a dolných
končatín (bedro, koleno, členok, rameno,
lakeť) po posttraumatických a vrodených
deformáciách uvedených kĺbov. Myslím
si, že pri tempe aké sme nastúpili, budú
o rok „čakačky“ len 8 mesiacov“, priblížil
primár oddelenia MUDr. Pavol Legíň.
Endoprotézou nahradia
aj časť kosti
Onkologické ochorenia sú postrachom
dnešnej civilizácie a ich nárast evidujú
aj ortopédi. Primárne nádory pohybovej sústavy vznikajú z rôznych, zatiaľ
z nie veľmi známych príčin. Tento typ
onkologického ochorenia má žiaľ stúpajúcu tendenciu aj u detí. Najčastejšie
sa vyskytuje v oblasti kolena. Liečba
nádoru, ktorý vznikne priamo v kosti

má lepšie vyhliadky na liečbu ako metastázujúce nádory rozšírené z iného
rakovinou postihnutého orgánu.
Typ nádoru a dalšia liečba sa určuje
na základe výsledkov odobratej vzorky postihnutej kosti. Chemoterapia
a ožarovanie patrí do rúk onkológa.
Pokiaľ je nádor lokalizovaný len v kosti,
úspešnou môže byť chirurgická liečba.
Odstránenie nádorom napadnutej
kosti, vykonáva v presne vymedzených
prípadoch ortopéd. Chýbajúcu kosť
potom nahradia na mieru vyrobenou
endoprotézou. „Nádorovou endoproté
zou sme jednému pacientovi nahradili
celé stehno. Aký tvar má protéza mať,
zistíme pomocou zobrazovacích CT a MR
vyšetrení“, približuje primár Legíň.

RTOPÉDIA
Prvé artroskopie urobili
pred tridsiatimi rokmi
Operácie mäkkých častí kĺbov sa dnes
takmer výlučne vykonávajú artroskopicky. „Keď som bol pred 35 rokmi na
kongrese vo Švédsku a videl som prvý
krát robiť artroskopickú operáciu, myslel
som si, že je to iný vesmír. O päť rokov
prišla aj na Slovensko,“ spomína primár
Legíň. Prvé operácie vo FNsP FDR urobili lekári takmer pred tridsiatimi rokmi
a dnes patrí metodika medzi štandardné ortopedické výkony. Po vybudovaní
Oddelenia zákrokových sál a robotickej
chirurgie v roku 2011 získali ortopédi
špeciálne pre tieto výkony operačnú
sálu. Vhodné technicko – materiálne
zázemie im umožňuje vykonávať artroskopie na vysokej úrovni. Artroskopicky
sa operujú kolená a ostatné kĺby.
Text: Mgr. Ružena Maťašeje
Foto: Juraj Slota, Juraj Miškovič,
Peter W. Haas

Na jednej z implantácií kĺbovej náhrady typu
SVL sa s kolegami z Banskej Bystrice podieľal
jej samotný autor Prof. MUDr. Antonín Sosna,
DrSc. (uprostred).

Pre ortopedických pacientov má nemocnica aj ďalšiu pozitívnu správu. V máji 2014 otvorili pre tých, ktorí chcú mať počas pobytu v nemocnici pohodlie a súkromie, novozrekonštruovanú
exkluzívnu izbu. Izba má vlastné sociálne zariadenie prispôsobené potrebám pacientov po ortopedických operáciách. Komfort pacienta zabezpečí elektrická polohovateľná posteľ a vybavenie ako
chladnička, rychlovarná kanvica, vlastné TV s pripojením na satelit a internet.

One of our recent success stories comes from the Orthopaedic Department. Waiting
lists for joint endoprosthesis replacement contained thousands of patients. The
average waiting time for new prosthesis was around 2 years. Under the Slovak
legislation the operation should be realized within one year after the exact diagnosis
was made and the joint replacement was indicated. To solve this difficult task the
hospital management has adopted several key decisions. In close cooperation with
staff of the Orthopaedic Department, some organizational and personal changes
were made. One new operating theatre was assigned for joint replacement operations
exclusively, thereby allowing 5-6 total hip replacement procedures be made on daily
basis. Our productivity rose by 20% and patients in the region of Banská Bystrica were
rewarded by reducing the time spent on waiting list to 8 months only.
Special attention is paid to malignant diseases in children. Malignant neoplasms of
the bone account approximately to 5% of all childhood tumors. Most often, they occur
in the bones of the lower extremities. Osteosarcoma is most commonly observed
during the adolescent growth spurt. Over the past three decades, the prognosis for

patients with osteosarcoma has changed dramatically. The development of effective
chemotherapy agents has reduced the incidence of metastatic disease and mortality.
In addition, advances in imaging and new materials and prosthesis have provided
surgeons with a more accurate preoperative plan and broader range of operative
alternatives. Surgeons of our Orthopaedic Department have made several successful
resections of bones affected by neoplasms and implanted precisely tailored prosthesis.
In one case, they succeeded in a whole femoral prosthesis replacement.
Operations on soft tissues of joints are recently made by arthroscopy. Arthroscopy is
a special miniinvasive operative procedure invented 35 years ago. This procedure is
fully established in our Orthopaedic Department and practiced daily on the basis of
„One Day Care Surgery“.
Patients operated in the Orthopaedic Department since 23 May can enjoy the
hospital stay in a recently opened high standard hospital room. This room is equipped
with private restroom, bath, refrigerator, satellite television and internet connection.
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Názor
Ako to vidím ja

Kvalita v zdravotníctve
Úvodom si zadefinujme pojmy „kvalita“ a „zdravotníctvo“. Pojem zdravotníctvo znamená poskytovanie
služieb komplexnej lekárskej a ošetrovateľskej starostlivosti občanom za účelom prevencie a liečby chorôb
na úrovni súčasných možností lekárskej vedy a zabezpečením dostupnej preventívnej starostlivosti s cieľom
predĺženia života a zdravého vývoja nových generácií.
Definície pojmu kvalita sú rôzne. Kvalita ako taká predstavuje hodnotu, ktorá je presne normatívne
definovaná a charakterizovaná, avšak jej rámec je z pohľadu každého jedinca vnímaný veľmi rozdielne. Pojem
„kvalita v zdravotníctve“ je definovaný WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) ako „stupeň dokonalosti
poskytovanej starostlivosti vo vzťahu k súdobej úrovni vedomostí a technologického vývoja“ ( WHO,1982).
Rozsiahlejšie ju definuje The Institute of Medicine (IOM), ktorý hovorí, že „Kvalita zdravotnej starostlivosti
je definovaná ako stupeň, v ktorom starostlivosť poskytovaná zdravotníckymi inštitúciami jednotlivcom
alebo špecifickým populáciám zvyšuje pravdepodobnosť požadovaných výsledkov, je konzistentná so
súčasnými odbornými znalosťami a súčasne prináša spokojnosť pacientov a zdravotníckych pracovníkov“.
Najvýstižnejšia je definícia americkej agentúry – The Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ),
ktorá zvyšovanie kvality charakterizuje ako „vykonávanie správnych vecí v správnom čase správnemu
jedincovi za účelom dosiahnuť čo najlepšie výsledky“. Sme presvedčení, že uvedené charakteristiky sú
vlastné zamestnancom našej nemocnice a sú prejavom ich vysokej profesionality a konajú tak dennodenne
aj bez toho, aby poznali uvedené definície. Veď všetky činnosti sú vykonávané „lege artis“.
Je nevyhnutné robiť všetko prísne podľa predpisov, v stabilnej kvalite a zároveň neustále sa zlepšovať
a robiť veci kvalitnejšie. Zavádzame na klinikách a oddeleniach nové liečebné metódy, ordinujeme
účinnejšiu medikamentóznu terapiu, používame stále dokonalejšiu diagnostickú techniku a operujeme na
najmodernejších operačných sálach. Je naša liečba účinná a najmä efektívna tak ako sa očakáva? Chýbajú
nám indikátory, ktoré by umožňovali porovnať sa s porovnateľnými zariadeniami. To je problém celého
slovenského zdravotníctva.
Robiť v nemocnici všetko kvalitne vyžaduje aj naša legislatíva podľa §9 Zákona 578/2004 Z.z. Poskytovateľ
zdravotnej starostlivosti zabezpečuje zavedený „Systém kvality“, ktorým nepretržite zabezpečuje
dodržiavanie a zvyšovanie kvality všetkých činností, ktoré môžu v zdravotníckom zariadení ovplyvniť zdravie
osoby alebo priebeh liečby. Zvyšovanie kvality v našej nemocnici je veľmi komplexná úloha. Manažment
nemocnice musí systémovo a centrálne riadiť všetky procesy a hlavne „Systém kvality“ musí byť všeobecne
akceptovateľný všetkými zamestnancami.
Všeobecne uznávané metódy na overenie zavedeného systému kvality sú certifikácia a akreditácia.
Certifikácia podľa normy ISO 9001 je založená na prijatí procesného prístupu pri vypracúvaní, zavádzaní
a zlepšovaní efektívnosti systému manažérstva kvality s cieľom zvýšiť spokojnosť zákazníka (pacienta) tým,
že sa vyhovie jeho požiadavkám. Naproti tomu akreditácia je proces hodnotenia zdravotníckeho zariadenia
do akej miery postupuje v zhode s medzinárodne vypracovanými štandardmi na zvyšovanie kvality
poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Ide o náročný proces, ktorý si vyžaduje splnenie prísnych kritérií
pri vykonávaní činností a personálneho aj materiálneho zabezpečenia nemocnice. Certifikácia založená
na procesnom princípe je menej striktná, stanovuje len rámcové požiadavky na celý systém. Po dôkladnej
príprave sme v roku 2008 boli certifikovaní podľa normy ISO 9001. V dňoch 2.-3. júna 2014 sme úspešne
absolvovali už druhú recertifikáciu a získali certifikát na ďalšie tri roky.
Prečo a pre koho to všetko robíme, deklarujeme zlepšenie a podstupujeme certifikácie? Pre pacientov.
Tí postupne prechádzajú všetkými procesmi a testujú ich výkonnosť a kvalitu. Sú to všetky ambulantné,
hospitalizačné, lekárenské a podporné medicínske procesy. Kvalitu našej práce posudzujú naši pacienti,
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ktorí hľadajú riešenie svojich zdravotných
problémov v našej nemocnici. Sú mladí,
starí, často v ťažkom duševnom rozpoložení,
čakajúci na výsledok vyšetrení, ktorý často
zmení priority ich života. Sú citliví, očakávajú
empatiu od každého lekára, sestričky.
Trpezlivo čakajú v preplnených ambulanciách
celé hodiny, aby sa mohli zveriť so svojimi
ťažkosťami. Lipnú na každom slove ošetrujúceho personálu v očakávaní toho najhoršieho. Sú aj podráždení,
aj nervózni, aj nedočkaví, veď naozaj ide o veľa, ide o zdravie. Preto kvalitu našich služieb hodnotia z iného
zorného poľa. Nezaujímajú ich naše perfektné procesy, postupy. Zaujíma ich láskavý pohľad, úsmev,
pohladenie na posteli, povzbudenie v ťažkých chvíľach a rýchla a odborná pomoc v kritických situáciách.
Je to veľká výzva pre celý personál našej nemocnice. Ak sme naozaj dobrí, tak nás budú vyhľadávať, lebo
sme ich nesklamali. Z výsledkov analýzy sťažností a ankety spokojnosti je práve komunikácia medzi
pacientom, lekárom a zdravotnou sestrou kľúčovou oblasťou, kde sa od nás očakáva zlepšenie. Deklarujeme
našu víziu ako „nemocnica orientovaná na pacienta“, preto musí byť našou prioritou pacientov trpezlivo
s porozumením počúvať a zrozumiteľne informovať a liečiť. V opačnom prípade je naša deklarovaná kvalita
a novučičký certifikát na stene len pekný kus papiera.
MUDr. Peter Molnár, PhD.
zmocnenec pre kvalitu
The improvement in patient outcomes has
been the primary objective of quality mana
gement practitioners since the publi
cation
of Codman‘s work nearly 100 years ago. In
this vein, the Institute of Medicine defines
quality of care as the degree to which health
services increase the likelihood of desired
health outcomes and are consistent with
current professional knowledge. The Agency
for Healthcare Research and Quality des
cribes quality improvement as „doing the right
thing at the right time for the right individual
to get the best possible results. The purpose
and philosophy of Quality Management
has evolved from an orientation toward
policing (i.e., finding „bad apples“ among
primarily excellent physicians, nurses, and
clinical teams) to a focus on the use of
quality management as a tool for continuous
development of high performance. For this
reason most health care organizations have
established quality programs in response to
certification requirements or in compliance
with state legislation.
F. D. Rosevelt Hospital in 2008 chose to in
troduce the world‘s foremost quality mana

gement system based on ISO 9001 standard
which was developed by the International
Organization for Standardization. The stan
dard is highly generic and versatile and is
applicable to all health care organizations,
regardeless of their size or subsector. ISO 9001
can lead to improvement in care process, cost
reduction, and the potential for efficiency
gains. Goals of ISO standards focus on
improved product quality and reliability with
the adherence to health and safety production
standards, cost-effectiveness, and reduction
of waste. It is a useful framework with which
to evaluate and to improve quality and
operations within a health care organization.
At the beginning of June F. D. Roosevelt
Hospital successfully passed the third recer
tification process and was awarded with
diploma for high standard of the implemented
quality management system according to
the standard ISO9001:2008. One of the most
important features of ISO certification is
it‘s focus on patients care, satisfaction and
safety, and this is in full compliance with our
declared main goal as „patients first“ hospital.

UDIALO SA
Vyšší štandard rodičiek
Na II. Gynekologicko-pôrodníckej
klinike SZU otvorili trakt s novovybudovanými nadštandardnými izbami
a pôrodnú sálu vybavili tretím, sponzorsky získaným polohovateľným
pôrodným lôžkom.

Zamestnanci znižujú stres
cvičením
Zamestnanci nemocnice majú možnosť od marca dvakrát do týždňa
načerpať nové sily pri kondičnom
cvičení na trampolínach.

Prvý roboticky asistovaný
odber obličky
Lekári Urologickej kliniky SZU v apríli
prvýkrát na Slovensku odobrali obličku žijúcemu darcovi za asistencie
robotického systému da Vinci.

AKCIA: Naša nemocnica
Zamestnanci zveľaďovali prostredie
v okolí nemocnice. Plánujú z toho
urobiť každoročnú tradíciu.

Putovná výstava KRÁSA OKAMIHU dorazila do Banskej Bystrice
V dvadsiatich piatich fotografiách zachytili pacienti svoje pocity, ako vnímajú svet
pred transplantáciou a po nej. Cieľom tohto jedinečného projektu, ktorého autormi
sú pacientske organizácie, je podpora transplantačného programu na Slovensku
a zvyšovanie povedomia verejnosti o darcovstve orgánov. Výstavu otvorili koncom
júna a vo FNsP F.D. Roosevelta ju môžu záujemcovia vidieť do konca júla.
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www.fnspfdr.sk

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

