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Sledujte videá
Svet zdravia

Nové investície zlepšujú služby pre klientov
Recepcie nového konceptu pribudli v Nemocniciach 
Svet zdravia Topoľčany a Dunajská Streda.

Nové recepcie v Topoľčanoch a v Dunajskej Stre-
de slúžia pacientom a návštevníkom nemocníc ako 
miesto prvého kontaktu a rozsahom poskytovaných 
informačných služieb pripomínajú hotelovú recepciu. 
Zamestnanci poskytujú v pracovných dňoch (od 7.30 
do 15.30 hod.) informácie o prevádzke ich nemocníc, 
rozsahu zdravotnej starostlivosti jednotlivých oddelení 
a ambulancií, nadštandardných službách a o dopravnej 
zdravotnej službe. Takisto pomôžu pri orientácii či pri 
riešení krízových situácií. Na recepciách bude možné 
realizovať všetky platby za nadštandardné výkony a za 
iné služby.

Vybudovanie oboch recepcií si vyžiadalo investíciu takmer 
30-tisíc eur. Budú poskytovať aj informácie o službách 
zdravotnej poisťovne Dôvera, ktorá na ich vybudovanie fi-
nančne prispela. „Priestory nemocníc Sveta zdravia pomá-
hame vynoviť a zmodernizovať tak, aby sa v nich pacienti 
cítili čo možno najlepšie,“ konštatoval Martin Kultan, ge-
nerálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera.

Koncept nových recepcií už zaviedol Svet zdravia v ne-
mocniciach v Trebišove, Spišskej Novej Vsi, Žiari nad 
Hronom, Humennom, Galante, Rožňave a vo Vranove 
nad Topľou. Všade sa už od prvých dní po predstavení 
potvrdilo, že pacienti túto službu veľmi privítali a že ten-
to typ recepcie by mal byť súčasťou každej nemocnice.

(pokračovanie na s. 2)

Počet úmrtí na srdcovo-
cievne ochorenia stále stúpa
Organizačné zjednotenie siete nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare poskytuje 
príležitosť na zavedenie účinnejších diagnostických a liečebných metód v boji 
s kardiovaskulárnymi chorobami.

Kardiovaskulárne choroby môžu  
až za 56 percent úmrtí.„Zna-
mená to, že zo sto ľudí viac 
ako polovica skoná napríklad 
na infarkt myokardu, zlyhanie 
srdca či na mozgovú porážku. 
Na druhú najčastejšiu príčinu, 
ktorou sú onkologické choroby, 
pritom umiera menej ako desať 
percent populácie. Na ochore-
nia srdca a ciev tak dopláca viac 
ľudí ako na všetky ostatné cho-
roby dokopy,“ upozorňuje Ma-
rek Pytliak, hlavný lekár Sveta 
zdravia pre internú medicínu.

Za vysokú morbiditu a mor-
talitu Slovákov môžu jednak 
genetické dispozície, ale pre-
dovšetkým nezdravý životný 
štýl, najmä zlé stravovacie 
návyky a nedostatok pohybu. 

Podľa nedávno zverejnenej 
štúdie Svetovej zdravotníckej 
organizácie, ktorá porovnáva-
la 179 štátov, Slovensko patrí 
k najmenej zdravým krajinám 
na svete. Sme na nelichotivej 
piatej priečke. Približne 27 per-
cent ľudí je obéznych, Slováci 
navyše priveľa holdujú aj alko-
holu a cigaretám.

K vysokej úmrtnosti prispieva 
tiež nedostatočné prepojenie 
medzi ambulanciami, ktoré pa-
cient navštevuje. „Stručne po-

vedané – chýba nám e-health. 
Ak máme účinnejšie bojovať 
s kardiovaskulárnymi choroba-
mi, každý z ošetrujúcich leká-
rov by mal mať prehľad, na aké 
diagnózy sa pacient lieči a aké 
lieky užíva. Stáva sa, že pacient 
obíde troch či štyroch lekárov 
rovnakej špecializácie a potom 
si povyberá lieky, ktoré bude 
užívať a ktoré nie,“ vysvetľuje 
M. Pytliak.

(viac na s. 3)
Vladimír Duduc

Hlavní lekári pre rádiológiu a gynekológiu | STR. 5

Pacienta 
chceme 
vyliečiť
Penta vstúpila do českej 
biotechnologickej firmy 
PrimeCell. Jej zakladateľ 
Michal Zahradníček hovorí 
o výhodách tohto spojenia.

Vo Svete zdravia 
ste len krátko. Akú 
máte na Slovensku 
konkurenciu?
Pre odber perinatálnych 
buniek z pupočníkovej krvi 
a tkaniva sme na Sloven-
sku prví dostali povolenie 
podľa nového zákona, ktorý 
začal platiť v tomto roku. 
Povolenie má ešte jedna 
spoločnosť, na trhu sú teda 
iba dvaja dodávatelia.

Penta vlastní  
Svet zdravia. Vidíte 
v tom výhody?
Veľmi veľa. Penta je 
významný poskytovateľ 
zdravotnej starostlivosti 
v regióne, k tomu má lekár-
ne, poisťovňu… U lekárov, 
ktorých som zatiaľ spoznal, 
si vážim zásadnú vlast-
nosť, akú som v štátnych 
nemocniciach nepozoroval – 
pacienta chcú vyliečiť. Inde 
ho chcú liečiť, ale vo Svete 
zdravia vyliečiť. Na tom by 
bolo dobré postaviť inova-
tívnosť celej skupiny.

(pokračovanie na s. 2)

Rozlúčka s letom 
v športovom duchu STR. 6

Michalovce mobilizujú 
všetky sily STR. 4

„Na srdcovocievne 
ochorenia dopláca viac 
ľudí ako na všetky ostatné 
choroby dokopy,“
MUDr. Marek Pytliak

lekárov pracuje 
v našej sieti polikliník 
a nemocníc. V ProCare 
je 548 a vo Svete 
zdravia 1 226 lekárov.

Na Košickom maratóne mieru nechýbali ani bežci zo Sveta zdravia. V porovnaní v vlaňajškom sa ich zapojilo viac ako dvojnásobok. Viac na s. 7

Cieľová 
rovinka
Nedávno sme v Michalov-
ciach povzbudzovali kole-
gov tým, že do otvorenia 
vytúženej novej nemocnice 
nám zostávajú už len posled-
né dva mesiace. Celý projekt 
už síce stál každého množ-
stvo síl a energie, v závere 
sa však ešte treba vypnúť 
k maximálnemu výkonu. 
O víťazoch sa takmer vždy 
rozhoduje až v posledných 
metroch. Dôležitý finiš 
roka čaká celú našu sieť 
poli kliník a nemocníc. Na 
začiatku roku sme sa zavia-
zali k ambicióznych cieľom. 
Náročná situácia v zdravot-
níckom sektore však rýchlo 
ukázala, že priemerný výkon 
na dobrý výsledok nebude 
stačiť. Tak ako sa počas roka 
zmenila naša firma, menia 
sa aj pomery a zásadné 
pravidlá fungovania na 
tomto trhu. Pripravujeme sa 
na nový model vykazovania 
výkonov cez DRG a súčasne 
na definitívny prediktívny 
model platieb od všetkých 
zdravotných poisťovní 
(týmto témam sa budeme 
podrobnejšie venovať v no-
vembrovom čísle). Keďže 
objem finančných zdrojov 
v slovenskom zdravotníc-
tve je obmedzený, tlak na 
efektivitu a na kvalitu sa 
ešte zvýši. V každej súťaži 
uspejú len tí najlepší a to sa 
týka nás všetkých. Využime, 
prosím, všetok náš talent, 
zápal a skúsenosti a napo-
dobnime špurt Petra Sagana 
v nórskom Bergene. Práve 
totiž vchádzame do cieľovej 
rovinky.

Marek Duban 
generálny riaditeľ spoločností 

ProCare a Svet zdravia

1774
Nová recepcia v Topoľčanoch pripomína hotelovú recepciu 
– poskytuje informácie o prevádzke nemocnice, jednotlivých 
oddelení a o ďalších dôležitých službách.

SLEDUJTE NAŠE PROFILY
www.facebook.com/ProCareSK
www.facebook.com/NemocniceSvetzdravia 
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Mestské trhy
Stánky 
Sveta 

zdravia nechýbali v závere 
leta na Dunajskostredských 
trhoch, na oslavách 700. 
výročia prvej písomnej 
zmienky v Humennom a na 
Dňoch mesta Trebišova. 
Zamestnanci nemocníc náv-
števníkom poskytli cenné 
rady, zmerali im krvný tlak, 
cholesterol, cukor a ďalšie 
biochemické parametre. Pri 
zistení závažnejších porúch 
dostali pacienti odporúča-
nie, aby navštívil lekára. 
V Trebišove bolo novinkou 
vyšetrenie znamienok našou 
kožnou lekárkou. Opäť sa 
potvrdilo, že o prevenciu 
majú obyvatelia veľký 
záujem, v poslednom čase sa 
zlepšila aj hygiena rúk.

Pomoc 
mesta

Svidnícku nemocnicu 
navštívili predsta-

vitelia mesta a mestského 
zastupiteľstva. Prezreli si 
jej priestory a ocenili rozsah 
investícií, ktoré za obdobie 
pôsobenia spoločnosti Svet 
zdravia v nemocnici dosiahli 
3,8 milióna eur. Cieľom 
je vytvárať dlhodobé 
podmienky na kvalitnú 
zdravotnú starostlivosť pre 
obyvateľov. Zástupcovia 
mesta sľúbili pomoc pri 
riešení personálnych otázok, 
pretože nedostatok lekárov 
komplikuje situáciu najmä 
v gynekologicko-pôrodníc-
kom oddelení.

DS HE TV

SK

Dunajská Streda

Humenné

Nové investície zlepšujú služby pre klientov
(dokončenie zo s. 1)

Nemocnicu v Topoľčanoch prevzal Svet zdravia 
v apríli. „Bolo nám jasné, že pozitívnu zmenu 
musíme priniesť čo najskôr. Okrem nevyhnutnej 
personálnej stabilizácie sa nám postupne darí rea-
lizovať množstvo väčších aj menších investičných 
projektov. Do konca roka plánujeme v Topoľča-
noch investovať viac ako tri milióny eur. Verím, 
že predstavené novinky ocenia naši pacienti, ako 
aj všetci zamestnanci,“ zdôraznil Marek Duban, 
generálny riaditeľ siete polikliník ProCare a sie-
te nemocníc Svet zdravia. V Topoľčanoch podľa 
vzoru ostatných nemocníc siete tiež s podporou 
ZP Dôvera vymenili lavičky vo všetkých ča-

kárňach. Nové modely zvyšujú komfort sedenia 
a hygienický štandard. Pacienti sa môžu tešiť na 
121 nových lavičiek so 450 miestami na sedenie. 
Celková investícia si vyžiadala takmer 18 tisíc eur.

V internom oddelení zasa pribudli dve nadštan-
dardné VIP izby, ktoré rovnako predstavujú naj-
vyššiu úroveň hotelových služieb (samostatné 
sociálne zariadenie, harmonický interiér a LCD 
TV). Poistenci Dôvery majú polovičnú zľavu 
 z denného poplatku dvadsať eur. Okrem toho ne-
mocnica kompletne rekonštruuje strechy, moder-
nizuje technologické vybavenie kuchyne a v naj-
bližších dňoch začne so stavbou nového centra 
ústavnej pohotovostnej služby.

Pacienti v Topoľčanoch sa môžu tešiť na 121 nových 
lavičiek so 450 miestami na sedenie.

Novú recepciu v Dunajskej Strede uviedla do prevádzky 
riaditeľka nemocnice Sylvia Bock s riaditeľom ZP Dôvera 
Martinom Kultanom.

Pacienta chceme vyliečiť
(dokončenie zo s. 2)

Klasické farmaká sú 
chémia, vy pracujete 
s kmeňovými bunkami. 
Nemálo lekárov je 
k tomu skeptických. 
Naozaj ide o cestu 
budúcnosti?
Počas desiatich rokov od za-
loženia sme do PrimeCellu in-
vestovali nemalé prostriedky 
a úsilie. Dôvodom bolo naše pre-
svedčenie, že ide o progresívny 
smer. Dnes sa ľudia chcú liečiť 
čo možno najviac prirodzene, 
a o tom sú ľudské bunky. Našou 
úlohou je presvedčiť lekárov, že 
to má význam. Nedávno som 
mal v Galante prednášku na za-
sadnutí kompetenčného tímu pre 
pôrodníctvo a pre gynekológiu. 
Musím povedať, že na Slovensku 
sa o tieto témy ľudia zaujímajú 
viac ako v Česku. V zavádzaní 
nových metód ste progresívnejší.

Vo využití pupočníkovej 
krvi údajne patríte 
k svetovej špičke.
Vezmem to od základu. Pre 
Prime Cell nie je odber a archivá-
cia perinatálnych buniek predme-
tom ekonomického záujmu. Pre 
nás je to zdroj ľudských buniek 
na ďalšie skúmanie a hlavne na 
výrobu liečivých prostriedkov 
bunkovej terapie a regeneratív-
nej medicíny. V ľudskom orga-
nizme je zhruba dvesto typov 
buniek, my vyberáme len nie-
ktoré. Sme prvá a jediná Hybrid-
ná banka pre všetky perinatálne 
tkanivá na Slovensku. A s nami 
pôrodnice Sveta zdravia.

Hovoríte ako lekár – ale 
lekárom nie ste. Ako vás 
berú? Vraví sa, že lekár 
rešpektuje len lekára…
Nemyslím si. Mal som skvelé 
stretnutie s jedným primárom 
nemocnice na východe Sloven-
ska. Veľmi hlboko sa o bunkovú 
terapiu zaujímal. Lekári nemu-
sia spolupracovať len s lekármi. 
Uvedomte si, že medicína je 
čím ďalej, tým viac technológia. 
Keď dokážeme popísať základ-
né procesy fungovania ľudského 
organizmu, napokon zistíme, že 
ľudský organizmus je technoló-
gia. Potom je to priestor aj pre 
inžinierov.

Penta má racionálnu 
investičnú stratégiu. 
Investícia do PrimeCellu 
je z pohľadu jej 
návratnosti dosť 
prekvapujúca.
Svet investícií v oblasti biotech-
nológií funguje inak ako v iných 
oblastiach. Investujete do základ-
ného výskumu, desať rokov iba 
dávate do budúceho liečebného 
prípravku peniaze, nemáte žiad-
ne tržby. Ak je však prípravok 
úspešný, vložená investícia sa 
môže tisícnásobne vrátiť. Penta 
však investovala do svojho budú-
ceho rastu, ktoré je založený na 
inovatívnej medicíne. Kľúčovou 
časťou stratégie je: liečiť efektív-
nejšie a to, čo iní nedokážu.

To sme sa od 
pupočníkovej krvi dostali 
dosť ďaleko. Vráťme sa 
na Slovensko…
Lenže presne toto na Slovensku 
riešime. Pokúšame sa s niekto-
rými pracoviskami aplikovať 
prípravky bunkovej terapie. Na-
príklad v Dunajskej Strede ale-
bo v Spišskej Novej Vsi.

Sieť Svet zdravia však 
zrejme ponúka ešte viac 
príležitostí na projekty 
regeneratívnej medicíny.

Byť prítomný v trinástich pôrod-
niciach Sveta zdravia bolo kro-
kom číslo jeden. Spôsob, akým 
odoberáme a ukladáme perina-
tálne bunky, patrí k najkvalit-
nejším na svete. Ako druhý krok 
chceme prezentovať kultivova-
né chondrocyty na nosiči, ktorý 
slúži na liečbu chrupavkových 
poranení. Čoskoro bude zasadať 
kompetenčný tím pre ortopédiu, 
ktorý vedie MUDr. Jozef Almási 
z Dunajskej Stredy. S touto lieč-
bou je primár oboznámený a má 
objednaných prvých pacientov. 
Otestuje to potom niekoľko vy-
braných ortopedických praco-
vísk Sveta zdravia. Veľmi šikov-
ní sú v bratislavskom ProCare 
Medissime, určite v Michalov-

ciach, v budúcnosti sa pravde-
podobne pridá aj Železničná 
nemocnica v Košiciach.

Akým oblastiam sa 
venujete?
Zaoberáme sa štyrmi indikácia-
mi: oftalmológiou, ortopédiou, 
ischémiou končatín a hojením 
rán. Tieto štyri skupiny chceme 
predstaviť vo veľmi rýchlom 
slede… A, vidíte, vôbec som 
nehovoril o perinatálnych bun-
kách. Sú jednoducho len zdro-
jom bunkového materiálu.

Pre vás dôležitého…
Pre matku. Chceme vysvetliť 
matkám na Slovensku, akou je-
dinečnou príležitosťou pre ne je 
zachovať perinatálne bunky.

Ako vyzerá odber 
v realite?
Budúca mamička ide porodiť 
do Sveta zdravia, ideálne je, 

ak využije program Pôrod na 
mieru, ktorý sa mi veľmi páči. 
Našou úlohou je informovať ju 
o všetkých možnostiach využitia 
buniek, rozhodne sa ona sama. 
Podpíše jediný papier a po pôro-
de sa od nás do 24 hodín dozvie, 
že jej perinatálne bunky boli 
úspešne odobrané. Odber je úpl-
ne bez komplikácií, bezbolestný 
pre dieťa aj matku. Do dvoch 
týždňov potom dostane proto-
kol, kde popíšeme, koľko a aké 
typy buniek obsahovalo jej tka-
nivo, kde ich má uložené a čo má 
robiť, ak ich bude potrebovať.

Takže keby jej dieťa malo 
v budúcnosti zdravotné 
problémy, máte zdrojový 

materiál, z ktorého bude 
možné vyrobiť liečebný 
prípravok.
Nie my – ona má. To je jej ma-
jetok, my ho len uchovávame 
pri teplote mínus 157 stupňov 
Celzia.

Banka pre jej dieťa.
Pre rodinu. Výskum dnes uka-
zuje, že bunky sa dajú použiť 
nielen pre dieťa, ale aj pre sú-
rodenca, rodičov, prípadne pre 
ďalších príbuzných.

S kým ste spolupracovali 
pred vstupom do Sveta 
zdravia? Koľko máte 
pacientov?
Máme zhruba tri a pol tisíca 
pacientov ročne, v PrimeCelle 
si zatiaľ dalo uložiť perinatálne 
tkanivo okolo štyritisíc pacien-
tov. V Česku spolupracujeme so 
všetkými univerzitnými nemoc-
nicami.

Jedna vec je 
presvedčivosť lieku, 
druhá papiere, rôzne 
povolenia, certifikácie… 
Ako sú na tom vaše 
produkty?
Musíte splniť legislatívu každé-
ho štátu. V Európskej únii je to 
dosť podobné, kontroluje to Eu-
rópska lieková agentúra.

Máte ešte pre Svet 
zdravia nejaké eso 
v rukáve?
V Spišskej Novej Vsi chystáme 
liečbu ischémie dolných konča-
tín pomocou produktu postave-
ného na bunkách kostnej drene, 
nazýva sa BM MNC. Liečba je 
pripravená, povolenia máme, 
v nemocnici je pripravený tím na 
veľmi vysokej odbornej úrovni. 
Teraz ide len o to, ako sa k tomu 
postavia poisťovne. Táto liečba 
nie je úplne lacná, ale na druhej 
strane farmako-ekonomicky – 
my liečime stav „Non option“. 
Pacient už dostal všetky možné 
známe liečby a čaká ho už len 
amputácia. Ešte predtým ponú-
kame alternatívu. V klinickom 
experimente sa nám štatisticky 
podarilo vyliečiť 67 percent pa-
cientov, takže 67 ľuďom zo sto 
končatinu zachránite.

Venujete sa štyrom 
smerom. Koľko nápadov 
musí vzniknúť, aby jeden 
z nich prešiel, dostal sa 
do klinického testovania 
a vy ho zafinancujete?
To je zaujímavá otázka. Prime-
Cell sme postavili na dvoch 
typoch výskumu. Prvý je náš 
interný a tam sa rozhodujeme 
dnes a denne. Potom máme 
kooperatívny výskum, kde spo-
lupracujeme s univerzitami po 
celom svete, v Kórei, Izraeli, 
Spojených štátoch alebo v Čes-
ku. Takýchto veľkých projek-
tov robíme desiatku a potrvajú 
tri až štyri roky. Ide o kooperá-
ciu – partnerov niečo naučíme, 
ale súčasne im dávame mož-
nosť, aby prichádzali s nápad-
mi. Chceme sa na tom podie-
ľať spoločne, aby rozmýšľali, 
v ktorých prípadoch by mohlo 
využitie buniek fungovať. Tak-
že aj ľuďom zo Sveta zdravia 
chceme nielen poskytnúť naše 
skúsenosti, ale zaujímame sa aj 
o ich know-how. Jednoducho 
ich chceme mať za svojich spo-
lupracovníkov.

Michal Zahradníček (49) je český podnikateľ a investor, 
zakladateľ a spolumajiteľ niekoľkých spoločnosti zameraných 
na IT, biomedicínu a energetiku. Firmy majú medzinárodnú 
pôsobnosť a fungujú v sedemnástich krajinách sveta. 
Ekonomické štúdium absolvoval na Technickej univerzite 
v nemeckom Darmstadte a VUT v Brne. Spoločnosť PrimeCell 
založil v roku 2007. V rokoch 2005 až 2006 bol poradcom 
ministra financií SR a spolupracoval na slovenskej reforme 
zdravotníctva. Striedavo žije v Prahe a Bostone.

„Zaujímame sa aj o know-
-how ľudí zo Sveta 
zdravia. Jednoducho ich 
chceme mať za svojich 
spolupracovníkov“
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Rodinný 
deň

Dunajskostredská ne-
mocnica založila pre 

svojich zamestnancov novú 
tradíciu – Rodinný deň. Spo-
ločne strávili príjemné chví-
le, pričom pre deti bolo pri-
pravených viacero atrakcií: 
šašo, balóny, skákacie hrady, 
šmykľavky, tradičné drevené 
hračky, maľovanie na tvár 
či výroba drobných šperkov. 
Rodiny si v príjemnej atmo-
sfére spoločne pochutnali 
na zmrzline, nechýbal guláš 
a iné špeciality.

Nové lôžka
V oddelení vnútorné-
ho lekárstva rožňav-

skej nemocnice obnovili 
viac ako polovicu zo 45 
nemocničných lôžok s prí-
slušenstvom a s nočnými 
stolíkmi. Pacienti ocenia 
lepší komfort, možnosť 
polohovania chrbtového, 
stehenného a lýtkového diela 
a ľahké ovládanie funkcií. 
Nové vybavenie prispeje 
k vyššej bezpečnosti a k pre-
vencii dekubitov či pádov.

Lavičky 
v areáli

Začiatkom septem-
bra odvysielala TV 

Markíza reportáž, v ktorej 
sa návštevníci svidníckej 
nemocnice sťažovali na 
nedostatok lavičiek v areáli. 
Počas cesty na vyšetrenie 
a z vyšetrenia si nemali 
kde oddýchnuť a načer-
pať sily. Riaditeľ Eugen 
Lešo okamžite reagoval 
a v priebehu pár dní dal pri 
poliklinickej časti osadiť 
štyri lavičky. Umiestnené sú 
tak, že neprekážajú chodcom 
na chodníku a zároveň sú 
bezprostredne k dispozícii.

Na Kráľovej 
holi

Ani výška 1 946 
met rov nad morom 

neodradila zdravotníkov 
z rimavskosobotskej nemoc-
nice od výstupu na Kráľovu 
hoľu. Autobusom sa vyviezli 
do Šumiaca a odtiaľ šli pešo. 
Výhľad z výšky stál za to 
a pohladil dušu.
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Krajší deň je aj v Rimavskej Sobote
Dobrovoľníci pomáhajú pacientom už v štyroch nemocniciach, do konca roku pribudne Rožňava.

Dobrovoľnícky projekt Krajší deň sa udomácnil tiež 
v oddeleniach nemocnice v Rimavskej Sobote. Pred 
pár dňami tam začalo pôsobiť jedenásť dobrovoľní-
kov, ktorí svojimi pravidelnými návštevami spríjemňu-
jú hospitalizáciu pacientov na pediatrii a geriatrii. Pri 
príležitosti oficiálneho spustenia projektu pripravila 

hudobné vystúpenie pre pacientov aj pre zamestnancov 
nemocnice ambasádorka projektu, speváčka Katarína 
Knechtová.

Projekt Krajší deň už funguje v štyroch nemocniciach 
Sveta zdravia – v Humennom, Banskej Štiavnici, Tre-

bišove a v Rimavskej Sobote. Za prvý rok odpracovalo 
67 dobrovoľníkov takmer 1 700 hodín, počas ktorých sa 
individuálne alebo skupinovo venovali bezmála 1 300 
pacientom. Tento rok sa k projektu Krajší deň pripojí aj 
nemocnica v Rožňave a na budúci rok pribudne ďalších 
päť nemocníc.

Choroby srdca vyžadujú 
spoluprácu ambulancií a nemocníc
Svet zdravia a ProCare chcú účinnejšie bojovať proti kardiovaskulárnym chorobám, ktoré sú na Slovensku 
najčastejšou príčinou úmrtí. V zjednotenej sieti nemocníc a polikliník zavádzajú nové diagnostické a liečebné metódy.

Nemocnice Sveta zdravia v po-
sledných rokoch celoplošne 
obnovujú technické vybavenie, 
čo umožňuje skôr diagnostiko-
vať kardiovaskulárne choroby. 
„V minulom roku sa napríklad 
uskutočnil veľký nákup ultra-
zvukových prístrojov naprieč 
celou sieťou. Dostali sme vý-
razne modernejšie prístroje, 
ako sme používali v minulosti,“ 
hovorí Marek Pytliak, hlavný 
lekár Sveta zdravia pre internú 
medicínu.

Transezofageálne 
echá

Nemocnice vo Svidníku 
a v Rožňave boli vybavené 
trans ezofageálnymi echokardio-
grafmi, ktoré umožňujú vyšet-
rovať srdce pomocou sondy za-
vedenej cez pažerák. Rovnaký 
prístroj dostane aj nemocnica 
v Dunajskej Strede, ktorá bude 
pokrývať spádovú oblasť juho-
západného Slovenska. Tri pra-
coviská s týmito prístrojmi sú 
geograficky rozložené tak, aby 
pokryli potreby celej siete Sveta 
zdravia a ProCare.

„Pre pacientov je to obrovský 
prínos, lebo doteraz sme ich 
na tento typ vyšetrenia museli 
posielať do špecializovaných 
kardio centier. Často museli ča-
kať aj niekoľko dní, kým ich tam 

vybavili. Teraz, ak si to vyžaduje 
ich stav, im robíme transezofa-
geálnu echokardiografiu spra-
vidla hneď na druhý deň,“ tvrdí 
hlavný internista, pričom vyšet-
renia sa robia priamo v kardiolo-
gických ambulanciách.

Ide o relatívne novú metódu vy-
šetrenia srdca, ktorá na úrovni 
regionálnych zdravotníckych 
zariadení doposiaľ absentovala. 
Umožňuje lepší a najmä rýchlej-
ší manažment pacientov. Osoby, 
u ktorých je indikovaná potreba 
operačného zákroku, sa bezod-
kladne odosielajú na hospitalizá-
ciu do nemocníc, kde sa o nich 
komplexne postarajú vrátane ná-
slednej zdravotnej starostlivosti.

Viacdňové snímanie 
EKG

K zníženiu úmrtnosti na kardio-
vaskulárne ochorenia prispejú aj 
viacdňové elektrokardiografické 
holtery. Ide o prístroje, ktoré 
umožňujú dlhodobé snímanie 
EKG záznamu. „V súčasnosti sa 
u nás robí maximálne 24-hodi-
nový monitoring, ale podľa naj-
novších vedeckých odporúčaní 
by sa pri diagnostike mozgo-
vocievnych príhod, pri ktorých 
sa nepodarí nájsť zjavnú prí-
činu, mali robiť 3- až 7-dňové 
elektro kardiogramy,“ vysvetľu-
je M. Pytliak.

Približne 20 percent mozgových 
porážok je kryptogénnych, keď 
sa nezistí ich spúšťač. Práve 
dlhodobé monitorovanie srdca 
umožňuje odhaliť poruchy, na-
príklad srdcovú arytmiu, ktoré 
by mohli spôsobiť mozgovo-
cievnu príhodu. EKG holter je 
malá škatuľka s elektródami, 
ktorá sníma elektrickú aktivitu 
srdca. Pacient po jeho nasadení 
nie je hospitalizovaný, ale nosí 
ho doma a robí bežné úkony.
Získaný elektrokardiogram sa 
následne vyhodnocuje.

Naviac dňové monitorovanie 
EKG súčasné holtery nie sú sta-
vané, nedokážu fungovať tak 
dlho. „Budeme musieť nakúpiť 
výkonnejšie zariadenia, kto-
ré budú mať aj trochu odlišné 
funkcie. Zatiaľ sme ešte nešpe-
cifikovali, na ktorých pracovis-
kách ich nasadíme. Myslím, že 
by mali byť na všetkých neuro-
logických oddeleniach, kde 
majú internú kardiologickú am-
bulanciu. Nechceme však o tom 
rozhodnúť sami, lebo do toho 
majú čo povedať aj neurológo-
via,“ konštatuje M. Pytliak.

Ambulancie prevencie

Polikliniky ako pracoviská prvé-
ho sledu budú zohrávať čoraz 
dôležitejšiu úlohu aj v boji proti 
srdcovocievnym chorobám. Ak 
je napríklad hypertonik dobre 
manažovaný hneď od začiatku, 
je oveľa nižšia pravdepodobnosť 
jeho úmrtia na vysoký krvný 
tlak. Pacient by nemal odchádzať 
z ambulancie niekam do nezná-
ma, mal by vedieť, za akým špe-
cialistom a kedy má ísť.

Človek sa zväčša dostane do 
nemocnice, keď už má vážne 
choré srdce. Podľa M. Pytliaka 
iba ťažko možno uvažovať 
o systémovom znižovaní kar-
diovaskulárnych chorôb, keď 
pacienti prichádzajú neskoro. 
„Budeme musieť zlepšiť spolu-
prácu ambulancií a nemocníc, 

aby v prípade potreby boli pa-
cienti hospitalizovaní okamžite 
a aby mali zabezpečenú aj ná-
slednú zdravotnú starostlivosť,“ 
dodáva hlavný lekár.

Ambulantná sféra má síce rozho-
dujúci vplyv na znižovanie úmrt-
nosti, ale nemá až taký dosah na 
samotnú chorobnosť. Ak má vý-
skyt kardiovaskulárnych chorôb 
reálne klesnúť, bude treba klásť 
väčší dôraz na preventívnu zlož-
ku ambulantnej starostlivosti. 
„Našou víziou sú preto ambulan-
cie preventívnej medicíny, ktoré 
by navštevovali zdraví ľudia, 
resp. ľudia s nejakým zdravot-
ným rizikovým faktorom. Len 
tak budeme schopní dosiahnuť 

signifikantné zníženie výskytu 
srdcovocievnych chorôb,“ myslí 
si M. Pytliak.

Deň srdca v lekárňach
Lekárne Dr.Max sa po tretí raz zapojili do kampane MOST 
(Mesiac o srdcových témach), ktorá upozorňuje na rizikové 
faktory kardiovaskulárnych ochorení, na možnosti ich pre-
vencie aj liečby. Zákazníci lekární mohli využiť konzultácie 
s lekárnikmi na 250 miestach po celom Slovensku. K dispozí-
cii boli aj bezplatné vyšetrenia rizikových faktorov – meranie 
krvného tlaku, pulzu, glukózy a cholesterolu. „Vlani sa na 
meraniach zúčastnilo takmer 6,5 tisíca ľudí, pričom početná 
riziková skupina dostala odporučenie na ďalšie vyšetrenie 
u špecialistu. Preto sme sa rozhodli naďalej posilňovať 
povedomie verejnosti o potrebe prevencie,“ hovorí Zdenka 
Slunská, manažérka pre vzdelávanie a pre odborný rozvoj 
v lekárňach Dr.Max.

MUDr. Marek Pytliak
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Zahraničné stážistky v spišskej nemocnici
Desiatka študentiek z poľskej 
Vysokej školy Radomskej zís-
kavala skúsenosti v spišsko-
novoveskej nemocnici. Počas 
troch letných mesiacov vyskú-
šali prácu vo všetkých oddele-
niach. Stáž financovala Európ-
ska únia a cieľom programu je 
zlepšiť zručnosti vysokoško-
lákov, aby boli schopní lepšie 
reagovať na požiadavky trhu 
práce.

Poľské študentky prax obo-
hatila. „Zdravotné sestry boli 
veľmi milé a snažili sa zapájať 
nás do práce, pomáhali nám, 
aby sme sa niečo naučili,“ 
konštatovala jedna z nich. Ďal-
šia ocenila poznatky z hema-
tologického laboratória, kde 
spoznali veľa nových techník.

Do zahraničného programu 
sa táto nemocnica zapojila po 
prvýkrát. „Oslovila nás Vyso-
ká škola Radomská a projekt 
nás zaujal. Ukázalo sa, že 
výmena medzinárodných skú-
seností je veľmi prospešná,“ 
konštatovala Renáta Šuláko-
vá, riaditeľka nemocnice.

V spišskonovoveskej nemoc-
nici každoročne absolvujú 
prax desiatky slovenských 
študentov. Ide o žiakov stred-
ných zdravotníckych škôl aj 
medikov. Vedenie nemocnice 
plánuje do budúcnosti účasť 
tiež v ďalších podobných pro-
jektoch zahraničných stáží.

Rožňava má kostnú denzitometriu
Rožňavská nemocnica začiatkom septembra 
otvorila nové špecializované pracovisko – kost-
nú denzitometriu. Ide o meranie hustoty kost-
nej hmoty, vďaka čomu možno diagnostikovať 
a identifikovať včasné štádium osteoporózy 
a určiť riziko zlomenín.

Metóda meria absorpciu RTG lúčov po prestu-
pe kostným tkanivom. Dávka žiarenia je pritom 

minimálna, s výnimkou tehotných žien takmer 
zanedbateľná. Vyšetrenie je spoľahlivé, nebo-
lestivé, nezaťažuje pacienta, nevyžaduje žiad-
nu špeciálnu prípravu a samotné trvá niekoľko 
minút. Záverom denzitometrického merania je 
číslo vyjadrujúce hustotu kostného tkaniva v g/
cm2 a tzv. T skóre a Z skóre. Výsledok vyšet-
renia sa klasifikuje do definovaných kategórií: 
norma, osteopénia a osteoporóza.

Ku zlomeninám najčastejšie dochádza na pred-
laktí, driekových stavcoch chrbtice a na hornom 
konci stehennej kosti. Niektorí pacienti požadujú 
celotelovú denzitometriu, bežne sa však nevyko-
náva a v prevažnej väčšine prípadov ani nemá 
medicínsky význam. Denzitometrické vyšetre-
nie ordinuje lekár so špecializáciou v odbore reu-
matológia, endokrinológia a ortopédia. Praktickí 
a iní lekári odosielajú pacienta na osteo logické 
vyšetrenie so zvážením denzitometrie.

Tomáš Kráľ je opäť 
najlepším hovorcom
Manažér komunikácie ProCare a nemocníc 
Svet zdravia Tomáš Kráľ obhájil vlaňajšie ví-
ťazstvo v ankete Top hovorca roka, ktorú vy-
hlasuje Asociácia hovorcov Slovenska. Opä-
tovne zvíťazil v silnej kategórii privátneho 
a komerčného sektora. Päťčlennú nomináciu 
z každej kategórie vyberala odborná porota, 
pričom o umiestnení potom rozhodovalo hlaso-
vanie na webe, do ktorého sa zapojili novinári, 
iní hovorcovia a zástupcovia PR agentúr. Podľa 
predsedu asociácie Vladimíra Machalíka získal 
T. Kráľ ocenenie za mimoriadne kvalitnú prácu, 
za komunikačné zručnosti, odbornosť v oblasti 
aj za etické správanie, ktoré by malo byť ne-
oddeliteľnou súčasťou práce hovorcu. „Toto 
ocenenie by nikdy neprišlo bez skvelej komu-
nikačnej podpory zo strany našich nemocníc 
a polikliník. Novinári nám poďakovali za ocho-

tu a za nasadenie pri poskytovaní informácií, 
ktoré potrebujú pri svojich témach,“ konštato-
val T. Kráľ.

Tomáš Kráľ (zľava) so zástupcom šéfredaktora 
TRENDU Ivanom Haluzom a s Jurajom Puchým, 
riaditeľom komunikácie v Patria Invest.

Bodovali Watson a mobilná aplikácia
Zdravotnícke noviny ocenili TOP desať ino-
vácií, ktoré odborníci hlasovaním vyhodnotili 
ako najzaujímavejšie. Zabodovali medzi nimi 
projekt umelej inteligencie IBM Watson v on-
kologickej liečbe a mobilná aplikácia ProCare. 
Ocenenia prevzala dnes už bývalá medicínska 
riaditeľka Ivana Révayová a hlavný onkológ 
nemocníc Radovan Barilla.

Platformu IBM Watson for Oncology začali 
nemocnice Sveta zdravia využívať v marci ako 
prvé v Európe. Onkológovia majú na desiatich 
pracoviskách k dispozícii „druhý názor“ pri sta-
novovaní liečby nádorových ochorení za využi-
tia umelej inteligencie a na základe overených 
postupov. Doteraz IBM Watson pomohol so 
stanovením liečby už pri vyše tristo onkologic-
kých pacientoch.

ProCare ako prvý na Slovensku spustil vlani 
v októbri pre svojich pacientov mobilnú apli-
káciu. Používatelia majú vždy poruke zoznam 
vyšetrení a prehľad o svojich predpísaných 
liekoch. Aplikácia ponúka v prípade zhoršenia 
zdravotného stavu alebo úrazu 24 hodín denne 
spojenie s odborným tímom lekárov prostred-
níctvom zabudovaného chatu alebo telefonicky. 
Do dnešného dňa využíva novú mobilnú apli-
káciu vyše dvetisíc klientov.

Michalovce mobilizujú 
všetky sily
Termín oficiálneho otvorenia nemocnice novej generácie je 
známy – 21. novembra.

Pri oficiálnom otvorení 21. novembra predstavia-
verejnosti novú budovu, následne sa začne sťaho-
vanie a kompletnú prevádzku spustí nemocnica 
ešte pred Vianocami. Úloh je ešte veľa a čas sa 
kráti. Zamestnanci kladú množstvo otázok, na kto-
ré potrebujú odpovede. Dostali ich pred pár dňami 
na strategickej konferencii v Michalovciach, ktorá 
spustila finálnu fázu tohto kľúčového projektu.

„Mierime do finále. Celému Slovensku chceme 
ukázať, ako si predstavujeme moderné zdravot-
níctvo,“ povedal na stretnutí takmer trom stovkám 
zamestnancom generálny riaditeľ Marek Duban.

Riaditeľ nemocnice Vladimír Dvorový predsta-
vil novú klastrovú organizačnú štruktúru a plán 
sťahovania. Bude mu predchádzať náročná inšta-
lácia úplne nového nemocničného informačného 
systému. „Pred vianočnými sviatkami bude nová 
nemocnica plne funkčná. Čakajú nás doteraz naj-
ťažšie dva mesiace. Teraz je to už iba o nás a som 
si istý, že spolu to dokážeme,“ burcoval kolegov 
Vladimír Dvorový.

Na konferencii ocenili osem zamestnancov ne-
mocnice za výnimočnú iniciatívu pri rozvoji kon-
ceptu nemocnice novej generácie. V závere sa 
účastníkom prihovoril moderátor a Michalovčan 
Milan Junior Zimnýkoval. Stal sa ambasádorom 
projektu a bude pomáhať propagovať otvorenie 
nemocnice najmä na Facebooku. Jeho slová do-
slova elektrizovali: „Doteraz si ľudia na Sloven-
sku spájali Michalovce s folklórom, futbalom ale-
bo so ženskou hádzanou. Teraz viem, že novým 
symbolom mesta sa stane práve vaša nemocnica.“

Dvanásť kolegov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj konceptu 
nemocnice novej generácie.

Riaditeľ nemocnice Vladimír Dvorový je presvedčený, že 
Michalovce to dokážu.

Generálny riaditeľ Marek Duban s michalovským rodákom, 
ambasadorom nemocnice Milanom J. Zimnýkovalom. 

Ocenenia prevzala bývalá medicínska riaditeľka Ivana 
Révayová a hlavný onkológ nemocníc Radovan Barilla. 
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ProCare 
na festivale

ProCare sa zúčastnil 
na FitFeste – jedi-

nečnom festivale zdravého 
životného štýlu na uliciach 
Bratislavy. Pre budúce 
mamičky bola pripravená 
ukážka cvičenia a diskusia 
v Medickej záhrade, v „zóne 
zdravia“ si mohli dať 
návštevníci zmerať pomer 
tukov a svalov, ako aj BMI 
index. Na Hviezdoslavovom 
námestí detská ortopedička 
MUDr. Hana Sameková 
z ProCare Medissimo (na 
snímke) priblížila liečebné 
postupy v detskej ortopédii 
a vyšetrovala chodidlá ma-
lých návštevníkov podosko-
pom. Napriek nepriazni 
počasia nebola o záujemcov 
núdza.

Pre budúce 
mamičky

Tri ďalšie 
nemocnice 

Sveta zdravia rozšírili služby 
pre budúce mamičky. V Ri-
mavskej Sobote, vo Vranove 
nad Topľou a v Galante 
ponúkajú psychofyzickú 
prípravu na pôrod pod 
vedením odborníkov. Kurz 
sa skladá z dvoch samostat-
ných celkov, ktorými budúce 
mamičky prevedie pôrodná 
asistentka a novorodenecká 
sestra. Budúce mamičky 
zavedenie predpôrodnej 
prípravy veľmi oceňujú, pre-
tože erudovaný personál im 
poskytne informácie z prvej 
ruky, ktoré na internete 
nenájdu.
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Rádiológia dokáže zobrazovať 
už aj biomarkery
Iveta Petrašovičová pôsobila ako vedúca lekárka pre rádiológiu v sieti polikliník ProCare. 
Teraz k nim pribudli aj nemocnice Sveta zdravia.

Prečo ste si vybrali za svoj 
odbor práve rádiológiu?
Očarila ma už počas štúdia medicíny. Pr-
votný záujem u mňa vyvolali prednášky 
a stáže na onkologických pracoviskách. 
Na konci štúdia som sa po dôkladnom 
zvážení situácie a možností svojej seba-
realizácie rozhodla pre odbor rádiod-
iagnostiky. Tak sa v tom čase nazývala 
rádiológia. Moja láska k tejto profesii sa 
odvtedy ešte prehĺbila.

Čím vás tak fascinuje?
Má široký záber a dynamiku, neustále sa 
vyvíja a prináša nové a nové možnosti.

Na akú oblasť, prípadne 
metodiku sa špecializujete?

Považujem sa za multimodalitného rá-
diológa, teda za rádiológa, ktorý ovláda 
širšie spektrum zobrazovacích vyšetrení. 
V mojom prípade je to ultrasonografia, 
röntgen, mamografia, počítačová to-
mografia a magnetická rezonancia. Aj 
vzhľadom na moje predchádzajúce pôso-
benie v Národnom onkologickom ústave 
sa špecializujem na onkorádiológiu.

V čom je dnes rádiológia iná, 
ako keď ste začínali?
Keď som začínala, všetky röntgeno-
vé snímky sa vyvolávali v automatoch 
a k našej práci neodmysliteľne patril 
negatoskop s lupou, takisto písací stroj 
s kopirákmi. Až na negatoskop dnes už 
nič z toho nepoužívame. Naše pracovis-
ko je od roku 2009 plne digitalizované – 
máme počítače, dokumentácia sa elek-
tronicky archivuje v PACS-e a snímky 
popisujeme na monitoroch. Naša práca 
je vďaka tomu komfortnejšia, rýchlejšia 
a, dúfam, aj oveľa, oveľa presnejšia.

Aká je budúcnosť rádiológie?
Obrovskou rýchlosťou sa posúva vpred. 
Napredujú hlavne počítačová tomografia, 
magnetická rezonancia a mamografia. 
Rozširujú sa tiež možnosti ultrazvukovej 

diagnostiky. V mnohých oblastiach sme 
sa už posunuli na úroveň zobrazovania 
biomarkerov.

V čom sa odlišuje práca 
rádiológa na poliklinike 
a v nemocnici?
Lekári na poliklinikách robia užšie spek-
trum prevažne konvenčných vyšetrení, 
najmä ultrasonografických a röntgeno-
vých, ktoré slúžia na diferenciálnu diag-
nostiku, preventívne vyšetrenia, ale aj na 
diagnostiku akútnych prípadov. Rádioló-
govia v nemocniciach majú k dispozícii 
viacero metodík, od konvenčných vyšetre-
ní po počítačovú tomografiu a magnetickú 
rezonanciu. Majú tiež možnosť robiť inter-
venčné výkony. V posledných rokoch sa 
však situácia na poliklinikách mení vďaka 
širšiemu spektru prístrojov a tým aj mož-
nosti jednotlivých vyšetrení. Jediným roz-
dielom medzi poliklinikou a nemocnicou 
tak zostáva prítomnosť akútnych postope-
račných komplikácií a riešenie pacientov 
v bezprostrednom ohrození života.

Čo chcete ako hlavná lekárka 
pre rádiológiu Sveta zdravia 
a ProCare zmeniť alebo robiť 
inak?

Chcem sa v prvom rade podrobne obo-
známiť so situáciou na rádiologických 
pracoviskách Sveta zdravia. Na prípravu 
nových koncepcií mi dajte viac času.

Mamičky si budú vyberať 
z alternatívnych polôh pri pôrode
Svet zdravia a ProCare majú nového hlavného lekára pre gynekológiu a pôrodníctvo. Stal sa ním popredný 
odborník Ján Bujňák, ktorý avizuje niekoľko zaujímavých noviniek.

Kedy a odkiaľ ste prišli 
do Sveta zdravia?
V apríli tohto roku, po viac ako 
osemročnom pôsobení vo Vý-
chodoslovenskom onkologic-
kom ústave. Mojou prioritnou 
úlohou je podieľať sa na vy-
tvorení onkogynekologického 
pracoviska, ktoré bude súčasťou 
onkologického centra nemocni-
ce novej generácie v Michalov-
ciach.

K akému pokroku 
došlo vo vašej profesii 
za posledných desať či 
dvadsať rokov?
Gynekológia a najmä pôrodníc-
tvo sa v posledných dvoch deká-
dach dynamicky menia. Zmeny 
sa dotkli prakticky všetkých 
oblastí. Vďaka kvalitne posky-
tovanej zdravotnej starostlivosti 
a súčasným možnostiam asis-
tovanej reprodukcie dnes môžu 
otehotnieť aj ženy, u ktorých to 
v minulosti nebolo možné. Mo-
derné technológie nám tiež do-
voľujú v niektorých prípadoch 
odvrátiť úmrtie plodu v mater-
nici, prípadne oddialiť pôrod 
ťažko nezrelého novorodenca. 
Zaznamenali sme aj prudký roz-

voj diagnostických a zobrazova-
cích metód.

Ako sa pozeráte na 
alternatívne metódy 
pôrodu, napríklad doma?
Som proti domácim pôrodom. 
Oproti obdobiu pred vyše sto 
rokmi, keď sa začal postupný 
presun pôrodov do nemoc-
níc, sa dramaticky znížil počet 
úmrtí rodičiek aj detí pri pôro-
doch. Určite by som odporu-
čil všetkým budúcim mamič-
kám nezbavovať sa výhody 
rodiť v zdravotníckom zaria-
dení. V našej nemocnici novej 
generácie v Michalovciach 
onedlho ponúkneme mamičkám 
pôrodné boxy, ktoré považujem 
za rozumnejšiu alternatívu.

Aká je úroveň 
pôrodníctva 
a gynekológie vo Svete 
zdravia a v ProCare 
v porovnaní s externým 
prostredím či 
s pracoviskami, na 
ktorých ste pôsobili 
v minulosti?
Naše pracoviská majú veľmi 
vysokú úroveň. Poskytujú celé 

spektrum diagnostických a te-
rapeutických postupov, ktoré 
zodpovedajú zaradeniu jednot-
livých nemocníc do trojstup-
ňovej starostlivosti o tehotné 
ženy a o novorodencov. Na 
Slovensku sme lídrom v zavá-
dzaní metód progresívnej liečby, 
v podpore vzdelávania personá-
lu a v investíciách do moderni-
zácie technického vybavenia. 
Veľmi pozitívne vnímam inten-
zívny tréning komunikácie me-
dzi pacientom a zdravotníckym 
personálom, ktorý v externom 
prostredí často absentuje.

Na čo sa chcete zamerať 
v pripravovanej novej 
stratégii pre gynekológiu 
a pôrodníctvo?
Naša sieť v plnom rozsahu im-
plementuje národnú koncepciu 
gynekológie a pôrodníctva na 
všetkých svojich pracovis-
kách. Aktívne sa podieľa aj na 
príprave národných diagnos-
ticko-terapeutických štandar-
dov pre náš odbor, ale aj pre 
ostatné odbory. Spolu s mojím 
zástupcom Ondrejom Balcom 
a s hlavnou pôrodnou asistent-
kou Radkou Cifríkovou rozbie-
hame na dvoch pracoviskách 
pilotný projekt alternatívnych 
polôh pri pôrode. Našou ambí-
ciou je tiež zvýšiť pomer a počet 
laparoskopických výkonov na 
pracoviskách, kde bol ich počet 
v minulosti nižší. Zároveň chce-

me doplniť vybavenosť týchto 
pracovísk. Mali by k tomu do-
pomôcť odborné stáže lekárov 
na pracoviskách Sveta zdra-
via v Rimavskej Sobote, Žiari 

nad Hronom, Dunajskej Strede 
a v Spišskej Novej Vsi, kde la-
paroskopická operatíva tvorí 
podstatnú časť gynekologických 
operačných výkonov.

Iveta Petrašovičová vyštudovala 
na LF UK v Bratislave. Jedenásť 
rokov potom pôsobila v Národnom 
onkologickom ústave. Od roku 
2009 pracuje v rádiodiagnostickom 
oddelení nemocnice Medissimo, 
kde už štvrtý rok zastáva post 
primárky. V roku 2014 začala 
opäť spolupracovať s Národným 
onkologickým ústavom.

Ján Bujňák začal po skončení LF UPJŠ pracovať na II. 
gynekologicko-pôrodníckej klinike v Košiciach. Neskôr pôsobil 
päť rokov v gynekologicko-pôrodníckom oddelení trebišovskej 
nemocnice a osem rokov v onkogynekologickom oddelení 
Východoslovenského onkologického ústavu.

Galanta

Rimavská Sobota

Vranov nad Topľou
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Rozlúčka s letom v športovom duchu
Nemocničné tímy súťažným zápolením posilňovali kolegiálne vzťahy.

Nemocničnú Olympiádu 2017 
si zorganizovali v trebišovskej 
nemocnici. Súťažilo sa vo vo-
lejbale, futbale a v netradičnom 
piatlone. Zamestnanci si tiež 
zalyžovali na drevenej doske, 
zahádzali šípkami a pretekali 
sa v štafetovom prezliekaní do 
operačného oblečenia.

Úsmevná nálada vládla všade. 
V Žiari nad Hronom a v Banskej 

Štiavnici sa súťažilo v behu s va-
jíčkom na vareche, na lyžiach 
po tráve vo dvojici a v behu vo 
dvojici so zviazanými nohami. 
Humenčania zamierili na vodu 
a zmerali sily v aqua zorbingu, 
plavbe na kajakoch, ale aj v kara-
oke šou ozvláštnenej héliovými 
balónmi. Pre zdravotníkov z Ri-
mavskej Soboty pripravil kolega 
Róbert Molnár súťaže v zručnos-
ti práce s invalidným vozíkom 

či s bandaskami s dezinfekčným 
roztokom. Spišskonovovešťania 
zamierili do relax & sport centra 
Poráč Park, kde na nich čakali 
disciplíny ako zápasenie sumo, 
rolling pas, strieľanie zo vzdu-
chovky a z luku.

Po skončení súťaží sa všetky 
tímy posilnili výbornými po-
chúťkami od guláša cez klobásy 
až po grilované dobroty. V Tre-

bišove pridali súťaž v pečení 
najlepšieho koláča na tému gaš-
tany. K dobrej nálade prispela 
príjemná hudba a tanečná zá-
bava sa skončila až neskoro ve-
čer. Všetky tímy ukázali spolu-
patričnosť a na každom ihrisku 
zavládli potlesk, smiech a dobrá 
nálada. O rok sa strenú znova, 
aby nadviazali nové priateľstvá 
a spoločne šírili dobré meno 
Sveta zdravia.

Najchutnejší guláš 
navarili dopraváci
V športovom areáli penziónu Kondor v Zámutove 
sa opäť zišli zdravotnícke tímy z celej siete Sveta 
zdravia, aby si zmerali sily vo varení guláša. Sú-
ťaž tradične zorganizovala vranovská nemocnica 
a novinkou tretieho ročníka bola cena starostu 
obce Zámutov o Top guláš 2017.

Súťažiť prišlo tridsať tímov s cieľom nielen od-
niesť si víťazné trofeje, ale predovšetkým utužiť 
dobré kolegiálne vzťahy, zabaviť sa pri hudbe, 
speve, tanci a pri ochutnávke dobrých gulášov. 
O najlepší guláš prišlo súťažiť 30 tímov z Vrano-
va, ale aj z celej siete nemocníc Sveta zdravia.

Degustačná komisia udelila najviac bodov maj-
strom kuchárom z Dopravnej zdravotnej služ-

by – stred, druhé miesto obsadil tím Ostré varešky 
z Michaloviec a tretie chirurgovia z Vranova nad 
Topľou. Trofej starostu si odniesol tím č. 4 zo 
svidníckej nemocnice.

Oceňovanie pokračovalo ďalej v štýle filmových 
Oscarov, udeľovali sa ceny za najlepšie kostýmy, 
masky, kuchárske výkony vo vedľajšej úlohe, vý-
pravu, zvuk, vizuálne efekty či za cudzojazyčný 
kuchársky výkon.

Na gulášových hodoch sa zišlo celkovo 350 zamest-
nancov. Zažili množstvo skvelých okamihov, zábavy 
a nadviazali nové priateľstvá. O rok sa stretnú znova, 
aby opäť predstavili svoje kulinárske umenie, stretli 
sa s kolegami a šírili dobré meno Sveta zdravia.

Žiarski zdravotníci nesklamali
Súťažilo sa aj v Žiari nad Hronom. 
V rámci festivalu Beerfest v mest-
skom parku sa zišiel tucet tímov, 
aby navarili najlepší žiarsky guláš. 
Odborníkom aj návštevníkom 
najviac chutil výtvor tímu primátora. 
Nemocnica sa na súťaži zúčastnila 
po prvý raz a zdravotníci vôbec 
nesklamali – ich guláš sa zjedol ako 
prvý! Výťažkom z predaja tak ne-
mocnica výrazne prispela do zbierky 
na dobročinné účely.

Vrcholní manažéri absolvovali teambuildingy
Zamestnanci centrály, manažment nemocníc a polikliník ProCare a Svet zdravia sa stretli 
v spoločnej zostave na dvoch teambuildingoch. Prvý sa uskutočnil v čunovskom areáli Divoká 
voda. Bohatý program ponúkol plavbu na rafte, vodnom skútri alebo motorovým člnom. Na súši 
účastníci hrali petang, plážový volejbal, bedminton a elektrické šípky. Ďalšie stretnutie nasledo-
valo v rekreačnom stredisku Alpinka pri Košiciach. Na účastníkov čakala lanová dráha Tarzánia, 
volejbal, preteky na autokárach, hod sekerou, lukostreľba, stolný tenis a diskotéka. Výborná 
atmosféra a spoločné zážitky prispeli k posilneniu tímového ducha celej siete.

Finále 
v nemocnici Vranov nad Topľou

27.- 29. 10. 2017

Florence 
  roka 2017

Vyhlasovateľ súťaže: Hlavní partneri: Odborný garant: Mediálni partneri:

Humenné Spišská Nová Ves Trebišov

Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica

Rimavská Sobota

Vranovské oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie 
získalo tretie miesto.

Tím Dopravnej zdravotnej služby – stred sa stal Gulášovým 
majstrom 2017.

Pohár starostu Zámutova si odniesol tím číslo štyri 
zo Svidníka.

Druhé miesto obsadili Michalovčania z tímu Ostré varešky.

Zamestnancov ProCare a Svet zdravia pozdravil 
generálny riaditeľ PHI Attila Végh.

V čunovskom areáli Divoká voda čakala účastníkov bohatá ponuka vodných športov.

Marek Duban, generálny riaditeľ ProCare a Svet zdravia, 
na teambuildingu v Košiciach.
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Do oddelenia anestéziológie 
a multiodborovej intenzívnej 
starostlivosti (OAMIS) rožňav-
skej nemocnice prijali vo veľmi 
vážnom stave nášho syna, man-
žela, otca, brata, deda, priateľa, 
kolegu a kamaráta Ľudovíta 
Fábiana. Miloval život, prácu, 
ľudí a mal veľké srdce pre kaž-
dého. Napriek úsiliu všetkých 
po siedmich dňoch ťažkému 
stavu podľahol. Chceme 
vyjadriť úprimné poďakovanie 
primárovi MUDr. Zsoltovi 
Vargovi, ktorý do poslednej 
chvíle bojoval o jeho záchranu, 
za jeho trpezlivosť, nasadenie, 
obetavý a ľudský prístup, ako aj 

za vysokú odbornosť a profe-
sionalitu. Ďakujeme tiež leká-
rom, sestričkám a pomocnému 
personálu oddelenia. Rodina 
Fábianová, Rakovnica

Môjho manžela po mozgovej 
príhode hospitalizovali na JIS 
neurologického oddelenia v Mi-
chalovciach. Dostal vysoko 
odbornú starostlivosť a celý 
tím bol ústretový, empatický, 
s ľudským prístupom. Chceme 
poďakovať MUDr. Martine 
Kolibašovej, MUDr. Martinovi 
Sučovi a celému kolektívu 
zdravotných sestier, ktorí doká-
zali pomôcť, poradiť a povzbu-
diť. Jana Lojanová s rodinou, 
Michalovce

Ako matka ťažko chorej dcéry 
Barborky chcem poďakovať 
za starostlivosť, za rýchle 
a precízne vyšetrenia v rádio-
diagnostickom oddelení žiar-
skej nemocnice. Keďže máme 
rôzne skúsenosti s prácou aj 
s prístupom zdravotníckych 
pracovníkov, rada by som 
vyzdvihla ústretovosť a spolu-
prácu s OAIM, hlavne ľudskosť 
celého tímu oddelenia. Po 
dlhom čase som získala pocit, 

že existuje záujem o pacienta 
ako o človeka. Prajem nemocni-
ci veľa takýchto ľudí, čo robia 
svoju prácu ako poslanie so 
srdcom a s rozumom. Zuzana 
Frimlová s Barborkou, Žiar 
nad Hronom

Z celého srdca ďakujeme 
personálu novorodeneckého od-
delenia a GPO vranovskej ne-
mocnice. Počas pobytu človek 
nemal pocit, že sa nemôže na 
čokoľvek opýtať alebo požiadať 
o pomoc. Práve naopak. Spolu 
s naším najmenším srdiečkom 
Dominikou vám prajeme veľa 
síl, zdravia a len spokojných 
pacientov, takých, akými sme 
boli my. Manželia Valigovci

Ďakujem personálu pneumo-
lógie vranovskej nemocnice, 
že sa u nich vždy stretnem 
s úsmevom, so skvelým prí-
stupom, s odhodlaním pomôcť 
a s povzbudením v chorobe. 
Neviem, kde nechávate únavu, 
zlú náladu a nervozitu z návalu 
pacientov. V každom prípade 
to robíte skvele. Pre pacienta 
je stretnutie s takými setrami 
často viac ako predpísané lieky. 
Miroslav Vaterka

POĎAKOVANIA

Pomáhajme v každej situácii
Negatívne: starší pán s barlou sa bezradne 
obzerá po chodbe a hľadá, kam má ísť zaplatiť 
parkovací lístok.
Sestra s ošetrovateľom naňho pozrú a prejdú 
okolo.

Pozitívne: Sestra s ošetrovateľom: „Prepáčte, 
pane, podľa lístka predpokladám, že hľadá-
te parkovací automat. Môžeme vám nejako 
pomôcť, nasmerovať vás alebo odprevadiť 
k parkovaciemu automatu?
Pacient: „Áno, ďakujem…“

DESATORO KOMUNIKÁCIE

7. Buďme nápomocní v každej situácii. 

Prepáčte, pane, podľa lístka predpokladám, že hľadáte 
parkovací automat. Môžeme vám nejako pomôcť, 

nasmerovať či odprevadiť vás k parkovaciemu automatu?...

Áno, 
ďakujem.

Aj zdravotníci bežali za zdravím 
Zastúpenie Sveta zdravia bolo na Košickom maratóne mieru viac ako dvojnásobné

Najstaršie bežecké podujatie v Európe – 94. ročník Košického ma-
ratónu mieru – prilákalo v prvú októbrovú nedeľu záplavu 13-tisíc 
účastníkov. Nechýbali ani zdravotníci zo Sveta zdravia, ktorí sa za-
pojili do viacerých kategórií – od rodinného minimaratónu až po 
vrcholovú kategóriu maratón. Na podujatí sa v našich farbách zú-
častnilo 149 bežcov, takže ich počet bol oproti minulému roku viac 
ako dvojnásobný. 

Viacerí kolegovia si zlepšili svoj osobný čas, iní zas bežali pre ra-
dosť a pre zdravie. Medzi účastníkmi boli zamestnanci z košickej 

a bratislavskej centrály, kolegovia z nemocníc Rimavská Sobota, 
Partizánske, Vranov nad Topľou, Trebišov, Spišská Nová Ves, Že-
lezničná nemocnica, Mammacentrum sv. Alžbety, Topoľčany, Svid-
ník, Humenné, Michalovce a Rožňava.

Spoločnosť ProCare bola zároveň hlavným partnerom podujatia. 
Návštevníkom Košíc a hlavne bežcom ponúkala na námestí pred 
Auparkom komplexnú analýzu ľudského tela, tzv. iOi meranie, kto-
rým zisťujú pomer tukov a svalov v tele, obsah vody v tele, BMI in-
dex, percento telesného tuku, odporúčanú váhu, pomer boku a pása. 

O stánok zdravia ProCare bol medzi maratóncami aj divákmi veľký záujem.

Košičanom sa predstavila nová generácia zdravotníkov.

Finančná riaditeľka Lenka Smreková bežala s celou rodinou.

ProCare sa stáva súčasťou významných bežeckých podujatí na celom Slovensku. Na košickom maratóne, ako aj na Night rune či na behu žien v Bratislave 
pripravil pre bežcov Zónu zdravia. Pre prípad potreby zriadil na trati každého behu aj Medical point, aby bežci mohli požiadať o okamžitú pomoc.
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Správne znenie tajničky zo 
septembra: Máme v srdci 
odhodlanie bojovať s pro-
blémami. Reklamné predme-
ty s logom Svet zdravia 
zasielame poštou Pavlovi 
Antoniakovi (ZH), Svetlane 
Beňkovej (SK), Ladislavovi 
Ferencovi (HE), Anne Gajdo-
šovej (MI) a Alene Mašlan-
kovej (VT). Blahoželáme.

Tajničku č. 7 pošlite do 
27. októbra e-mailom na 
sutaz@svetzdravia.com. 
Piati vyžrebovaní čitatelia 
získajú vecné ceny. Mená 
výhercov zverejníme v no-
vembrovom čísle.

Patchworkom proti stresu
Ingrid Kürtösyová, zdravotná sestra z očnej 
ambulancie v galantskej nemocnici, sa venuje 
dekoráciám zo stužiek vytváraným technikou 
falošného patchworku. „Je to práca s kúskami 
látok a s polystyrénom, pri ktorej nemusíte ve-
dieť šiť a pritom vyčaríte skutočne neobyčajné 
a krásne dekorácie,“ vysvetľuje I. Kürtösyová. 
K svojej záľube sa dostala pred dvoma rokmi. 
Dôvodom boli zdravotné problémy, keď musela 
úplne vylúčiť stres. „Kolegyňa Kristína odporu-
čila falošný patchwork ako skvelý spôsob relaxu, 
ktorý dovoľuje človeku úplne vypnúť. A naozaj, 
odvtedy je stres u mňa tabu. Som jej za to veľmi 

vďačná,“ spomína I. Kürtösyová. Venuje sa naj-
mä bytovým dekoráciám, obľubuje kytice kve-
tov, ale rada pripraví aj sezónne ozdoby, akými 
sú vajíčka a vianočné motívy. Má snahu stále sa 
zdokonaľovať, pretože možnosť stále sa učiť čosi 
nové a skrášliť okolie je naozaj príjemná zaľuba.

HOBBY

Heart attack – Infarkt myokardu
Heart attack (myocardial infarction) is a se-
rious medical emergency. / Infarkt myokardu 
je závažný medicínsky akútny stav.

Hyperventilation – 
Hyperventilácia
Hyperventilation causes the carbon dioxide 
level in the blood to decrease. / Hyperven-
tilácia zapríčiňuje zníženie oxidu uhličitého 
v krvi.

Hoarseness – Zachrípnutosť
The most common cause of hoarseness is 
acute laryngitis caused by an upper respi-
ratory tract infection. / Najčastejšou príčinou 
zachrípnutia je akútna laryngitída spôsobená 
infekciou horných dýchacích ciest.

Hay fever  
– Senná nádcha
Allergic rhinitis is commonly known as hay 
fever. /Alergický zápal nosovej sliznice je 
bežne známy ako senná nádcha.

Hospice (Hospic)
Hospice care is a type of care designed to 
give supportive care to people in the final 
phase of a terminal illness and it focuses on 
comfort and quality of life.
Hospic je forma starostlivosti navrhnutá ako 
podporná starostlivosť pre ľudí v poslednom 
štádiu smrteľného ochorenia a zameriava sa na 
komfort a kvalitu života.

Silvia Štefániková, 
vedúca sestra urgentného príjmu, 

Nemocnica Spišská Nová Ves

MEDICAL WORDSHOP

H

Pstruh na zelenine
SUROVINY (1 porcia): pstruh 150 g, mleté čierne korenie, soľ, olej, 
mrazená zelenina, petržlenová vňať

POSTUP: Očisteného a umytého pstruha prudko opečieme na oleji 
zo všetkých strán a odložíme do tepla. Mrazenú zeleninu opražíme 
na troške oleja, podlejeme zeleninovým vývarom a dusíme. Pridáme 
opraženého pstruha a dodusíme tak, aby bola zelenina mäkká. Čas 
dusenia je približne 20 minút.

Podávame s paradajkovým šalátom v zložení: paradajky, cibuľa,  
citrónová šťava a sladidlo.

Dobrú chuť prajú Marta Hutmanová 
a kolektív kuchyne nemocnice v Trebišove

ZDRAVÁ KUCHYŇA

Viktor Dudáš prevzal od októbra vede-
nie Nemocnice Svet zdravia Topoľčany. 

Nemocnica sa stala súčasťou siete Svet zdravia 
v apríli a odvtedy prešla úvodnou transformač-
nou fázou pod vedením riaditeľa Michala Ori-
hela, ktorý bude aj naďalej riadiť nemocnicu 
v Partizánskom. Viktora Dudáša čaká spustenie 
veľkých investičných projektov, pričom Svet 
zdravia plánuje do konca tohto roku preinvestovať v Topoľčanoch 
viac ako tri milióny eur. Nový riaditeľ je skúsený manažér. Dlhé 
roky pôsobil v sektore zdravotných poisťovní, najmä v rámci po-
isťovne Dôvera. Do júna 2017 riadil osem rokov konkurenčnú ne-
mocnicu v Komárne. Vyštudoval pedagogiku v Nitre.

Zmeny nastali od 1. októbra aj v centrále ProCare a Svet zdra-
via. Medicínsky úsek, ktorý sa doteraz delil na chirurgické 

a internistické odbory, bude po novom spadať už iba pod jedného 
medicínskeho riaditeľa Róberta Hilla. Doterajšia medicínska ria-
diteľka pre internistické odbory Ivana Révayová odchádza po šies-
tich rokoch z našej spoločnosti. Medicínsky úsek bude zjednotený 
až na jednu výnimku – pracovnú zdravotnú službu, ktorá sa stáva sú-
časťou prevádzkového úseku pod vedením Igora Pramuka. Z Uni-
verzitnej nemocnice Bratislava prišla Ľubomíra Slavíková, ktorá 
sa v centrále ujala vedenia právneho oddelenia.

V Bratislave prevzal Jakub Rybár, doterajší riaditeľ ProCare  
Medissimo, aj zodpovednosť za polikliniku Trnavské mýto 

s cieľom zvýšenia efektivity riadenia a posilnenia spolupráce medzi 
jednotlivými pracoviskami ProCare. Blanka Malichová rozšíri svoje 
vedenie z polikliník Central a Bory aj na Betliarsku a na Vlčie hrdlo.

MUDr. Martin Murcko je od 1. augusta námestníkom pre 
liečebno-preventívnu starostlivosť nemocnice v Trebišove. 

Vyštudoval na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, má tri atestácie, 
a to dve v odboroch chirurgia a jednu z gastroenterochirurgie.
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Cyklistické tour so zdravotníkmi
Vyše 350 aktívnych cyklistov absolvovalo trať 
v rámci Domaša Tour, kráľovskej etapy v rámci 

seriálu Východ Road Liga 2017. Pelotón sedemkrát križoval okresy 
Vranov nad Topľou, Stropkov, Humenné a Medzilaborce. Súčasťou 
tour bola aj detská verzia, kde na okruhu čakala na cyklistické ná-
deje trasa od päť do pätnásť kilometrov. Vranovská nemocnica sa 
postarala o prvú pomoc a zdravotníci sa mali čo obracať. Ošetrili 
sme veľa odrenín, rozbitých kolien aj väčších rán. 

Nezaháľali ani kolegovia z trebišovskej nemocnice. Zúčastnili sa na 
druhom ročníku Tour de Tokaj 2017 – na zaujímavej akcii, ktorá 
spája beh a cyklistické preteky trasami cez vinohrady v celosvetovo 
známej oblasti Tokaj s typickými scenériami rozsiahlych vinohra-
dov. Zabezpečili nielen zdravotnú starostlivosť o športovcov a o 
návštevníkov, ale niekoľko kolegov sa aj zapojilo do pretekov. 

Aj napriek nepriazni počasia sa 
nemocnica Svidník zúčastnila 
na Duklianskom behu mieru. 
V stánku v centre mesta zdra-
votníci merali glykémiu, krvný 
tlak a venovali sa hygiene rúk 
návštevníkov.

Z NAŠICH NEMOCNÍC

VT TV SK


