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editorial

Pre vás, v bielom
Je to už štvrtý rok, èo sedím za stolom 
a rozmýš¾am, èo napíšem. Ako dám na 
papier myšlienky, ktoré sa mi preháòa-
jú hlavou pri èítaní každej jednej strany 
v tejto publikácii.
A vždy je to rovnaké. Vždy ticho závi-
dím ¾uïom v bielom, ktorí sedia oproti 
mne, èasto unavení po službe, a odpo-
vedajú mi na otázky. Závidím im ich 
profesiu, ich vedomosti, znalosti aj 
zruènosti.
Závidím a ¾utujem, že ma moja hlava 
nikdy nepustila v chémii ïalej, aby som 
sa odhodlala na štúdium medicíny – 
i keï mi môj otec, tiež vynikajúci lekár, 
vždy na to povie, že o niè som neprišla. 
Že práca lekára je śažká, nedocenená 
a èasto aj nevïaèná.
Ale ja viem, že som o nieèo prišla. Pri-
šla som o možnosś pozrieś sa do oèí 
pacientovi, ktorému lekár zachránil ži-
vot. Prišla som o možnosś pocítiś ra-
dosś a hrdosś z výsledku úspešnej ope-
rácie, ktorá sa na zaèiatku javila ako 
nemožná. Prišla som o ten pocit, keï 
pacientovi po rokoch potåkania sa od 
dverí k dverám koneène poviete, èo mu 
je. 
¼udia, ktorých nájdete na nasledujúcich 
stránkach, všetky tieto pocity ve¾mi 
dobre poznajú. Iste, poznajú aj pocit 

prehry, bezmocnosś èi frustráciu. Aj to 
patrí k medicíne. A bolestnejšie ako pri 
ktoromko¾vek inom odbore. Napriek to-
mu idú stále dopredu a nevzdávajú sa. 
A vzdelávajú sa, uèia, študujú. Aby 
nám, ostatným, pomohli.
Keï sa zaèítate do nasledujúcich riad-
kov, urèite sa v nich spoznáte. Èi už 
ako kolega alebo ako pacient. Lebo kaž-
dý z nás je chorý, a každý z vás lieèi. 
Je úžasné, že medzi top lekármi máme 
aj tento rok zastúpenú mladú generá-
ciu. Lekárov, ktorých nezlákalo zahra-
nièie ani vidina lepšieho zárobku. Ostá-
vajú doma, pretože tu majú rodinu, zo-
stávajú, lebo cítia šancu a možnosś 
zaviesś na Slovensku nieèo nové. 
Mnohí z nich lekármi ani nechceli byś. 
Iní o tom snívali odmalièka. Jedno však 
majú spoloèné. Aj napriek èasto śaž-
kým pracovným podmienkam (v sta-
rých budovách nemocníc), èi negatívne-
mu naladeniu verejnosti a médií nahá-
òajúcimi sa len za senzáciami, 
ostávajú. A lieèia nás. I keï niekedy za-
mraèení èi bez nálady. Lebo môžu maś 
ve¾a práce. Alebo doma choré dieśa èi 
mamu.
Nepokazme to. Nájdime opäś slušnosś 
v sebe a poïakujme im. Nikdy nevieme, 
kedy nám zachránia život.

Katarína Lovasová
šéfredaktorka
Zdravotníckych novín
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Milí čitatelia,
neviem ako vy, ale ja pri listovaní tejto 
publikácie pociśujem hrdosś. Je jedno, 
èi ju držím v rukách prvýkrát, alebo sa 
k nej opakovane vraciam. Platilo to aj 
pri predošlých troch vydaniach Top le-
károv. Vždy sa utvrdím v tom, že medzi 
sebou máme desiatky mimoriadne na-
daných a šikovných ¾udí, ktorí pracujú 
ako lekári. Okrem toho, že sú to špièko-
ví odborníci, zostávajú slušnými a dob-
rými ¾uïmi. 
Poviem to aj inak. Pri to¾kých ponosách 
na naše zdravotníctvo, zlých umiestne-
niach v rebríèkoch mapujúcich verejné 
zdravie od priemernej dåžky života  až 
po celkové zadlžovanie systému alebo 
kritike zo strany EÚ mi tento jednodu-
chý almanach slovenských lekárov robí 
ve¾kú radosś. Možno by sme mali po-
rozmýš¾aś nad jeho anglickou mutá-
ciou, ktorú by sme expedovali do Bru-
selu a na iné miesta. Nech sa svet do-
zvie o ïalších skvelých rodákoch 
s lekárskym diplomom. 
Na jednej strane si uvedomujem, že 
v našom zdravotníctve je èo zlepšovaś, 
na strane druhej aj vïaka Top lekárom 
vnímam ¾udí, ktorí sú príkladom pre 
nás ostatných. Tým chcem povedaś, že 
lekári, ktorí sa na nasledujúcich stra-
nách spomínajú, si zaslúžia našu úctu. 
Jedným dychom dodávam, že až na pár 
èiernych oviec medzi lekármi neustále 
stretávam ve¾a nasledovania a úcty 
hodných ¾udí.  
V súèasnosti rastie tlak na to, aby lekári 
väèšinu svojej energie a umu venovali 
lieèbe chorých. Narastá poèet chronic-
kých pacientov a populácia starne. Pa-
liatívna medicína aj lieèba dlhodobo 
chorých sú právom súèasśou tejto publi-
kácie. Prax ukazuje, že niekedy až 
správna rehabilitácia rozhodne o kvali-
te života pacienta, ktorý absolvoval śaž-
ký zákrok.  
Kdesi na poèiatku lieèby je všímavý 
a empatický všeobecný lekár, v niekto-
rých prípadoch lekár urgentnej medicí-
ny. Svoj hold vzdávam všetkým špecia-
listom, ktorí posudzujú stav pacienta, 

vyhodnocujú jeho laboratórne výsled-
ky, odborné vyšetrenia. Èasto robia 
rozhodnutia o bytí a nebytí, prièom sa 
okrem nadobudnutých vedomostí 
a výsledkov vyšetrení musia spoliehaś 
predovšetkým na svoje skúsenosti. 
Nezanedbate¾nú úlohu pri týchto roz-
hodnutiach hrá aj schopnosś lekára 

Martin Kultan

predseda
predstavenstva
a generálny riaditeľ
DÔVERA zdravotná
poisťovňa, a. s.

Uvedomujem, že je 
čo zlepšovať, na 
strane druhej aj 
vďaka Top lekárom 
vnímam ľudí, ktorí sú 
príkladom.

absorbovaś nové poznatky a byś takpo-
vediac „in“, teda držaś krok s medicín-
skym a technologickým vývojom. Dnes 
už nie je nièím mimoriadnym stretnúś 
lekára s tabletom alebo iným elektro-
nickým zariadením, ktoré využíva pri 
diagnostikovaní a lieèbe.  
Pri tom všetkom však dobrý lekár musí 
zostaś schopným remeselníkom. Pri 
troche nadnesenia by mal maś zruènos-
ti stolára, vodoinštalatéra a elektrikára, 
aby dokázal odstrániś èi zmierniś poru-
chy v takom zložitom „stroji“, ako je 
¾udský organizmus. Svoje o tom vedia 
aj genetici, traumatológovia, onkológo-
via, hepatológovia, angiológovia èi ciev-
ni chirurgovia. 
Verím, že nielen pre mòa budú ich ži-
votné príbehy rozpísané na nasledujú-
cich stranách zaujímavým a pouèným 
èítaním. Niekto chce byś lekárom od 
detstva, iný nájde odhodlanie podriadiś 
sa Hippokratovej prísahe až koncom 
stredoškolských štúdií. Tak èi onak, 
buïme vïaèní za našich top lekárov. B2

B0
0

0
0

0
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●  tak ako vlani, aj tento rok sme oslovili 
odborné spoločnosti, ktoré sme požiadali 
o výber odborníkov z ich odboru

●  tento rok sme nominovali lekárov v nových 
odboroch

●  okrem spoločností sme oslovili aj nemocni-
ce, aby nominovali z radov svojich lekárov 
tých, ktorých považujú za najlepších

●  do výberu sme zaradili aj nominantov 
Zdravotníckych novín, keďže sme jediný 
odborný medicínsky týždenník a s mnohými 
odborníkmi spolupracujeme

●  do nominácií sa dostali aj tí, ktorých mená 
navrhli čitatelia Zdravotníckych novín

●  po zozbieraní nominácií sme spustili elektro-
nické hlasovanie, do ktorého sa po výzve 
v Zdravotníckych novinách zapojilo niekoľko 
tisíc lekárov a odborníkov

●  na základe výsledkov elektronického hlaso-
vania sme urobili hlavný rozhovor s tým 
lekárom, ktorý v danej špecializácii získal 
najviac hlasov

●  okrem rozhovoru uverejňujeme vizitky ďal-
ších dvoch lekárov, ktorých ste najviac ohod-
notili

●  mená všetkých nominovaných v konkrét-
nych tohtoročných špecializáciách nájdete 
na webovej stránke www.mediweb.sk
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▼

Čo pre vás znamená byť top lekárom?
Ve¾a som nad tým rozmýš¾al, keï som 

sa dozvedel, že som jedným z tých, ktorí 
sa objavia medzi top lekármi na Sloven-
sku. Je to pre mòa mimoriadna pocta, pre-
tože moje ocenenie je výsledkom hlasova-
nia širokého spektra medicínskych odbor-
níkov, ale tiež pacientov. Zároveò je to 
záväzok do budúcnosti, aby som si toto 
ocenenie zaslúžil aj svojou prácou v bu-
dúcnosti.

V tej istej chvíli však mám aj akési pocity 
viny a kladiem si otázku, èi je to zaslúžené. 
Spomínam na mnohých svojich kolegov, 
ktorí tiež pracovali v našom odbore a ne-
doèkali sa ocenenia. Ko¾kí sa toho nedožili 
alebo boli tichí a nenápadní pracovníci, a až 
po ich smrti si okolie uvedomilo, akí boli 
vzácni. Boli to napríklad doktor Kovalèík, 
Andrej Faglic, Vlado Harinek a mnohí iní, 
ktorí zomreli bez ocenení. Spolu sme od-
borne rástli, boli sme kolegovia a navzájom 
sme sa ovplyvòovali. Preto to beriem tak, že 

èasś z ocenenia patrí aj týmto mojim vzác-
nym kolegom, záchranárom, predchodcom 
a generaène blízkym rovesníkom. 

Aká bola vaša motivácia, keď ste sa roz-
hodli pre štúdium medicíny?

V tomto som úplne atypický príklad. 
Mnohí hovoria, že sa pre štúdium medicí-
ny rozhodli, aby mohli iným pacientom 
pomôcś s problémami, ktoré zažili pri svo-
jich blízkych a rodine. U mòa to bolo úplne 
inak. Vždy som chcel byś skôr pilotom ale-
bo novinárom. Kariéra pilota bola spojená 
s nástupom do vojenskej služby a rodièia 
mi hovorili, že budem musieś zabíjaś ¾udí, 
èo sa im, samozrejme, nepozdávalo. Novi-
nárèina bola zase poznaèená propagandou 
a moje predstavy o slobodnom písaní mi 
rodièia rýchlo vysvetlili. Otec bol stavebný 
technik, preto mi odporúèal skôr štúdium 
technického odboru. Tu ma však odrádza-
la matematika, ktorú som nepoèítal medzi 
svoje ob¾úbené predmety. Nakoniec som ju 

Nikdy netúžil stať sa lekárom. Chcel byť pilotom alebo 
novinárom. Ako s úsmevom tvrdí, urgentná medicína je 
vhodná pre diletantské povahy. Dobrý lekár záchranár musí 
vedieť z každého odboru dostatok toho dôležitého, ale 
nikdy nevie všetko. 

Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, záchranná služba

Dobrý 
záchranár vie 
z každého 
niečo
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však potreboval aj v medicíne, ale to som 
vtedy ešte netušil. Tak mi postupne zosta-
li iba dve možnosti štúdia, medicína alebo 
teológia.

Nakoniec zvíťazila medicína...
Prihlášku na medicínu som si napokon 

podával v roku 1968, èo bolo obdobie plné 
zmien a politických oèakávaní. Komunisti 
zo mòa asi nechceli maś kòaza, tak ma rad-
šej prijali na medicínu. Nemôžem teda po-
vedaś, že som sa od detstva hrával na lekára 
a túžil som len po medicíne. Je pravda, že 
ako mladík som èítal ve¾a kníh z medicín-
skeho prostredia, ktoré boli v šesśdesiatych 
rokoch ve¾mi populárne. Èítal som Cronina 
alebo amerických autorov, ale aj knihy dok-
tora Karla Miku, ktorý ešte stále pracuje 
a napísal skvelé Príhody pohotovostného 
lekára.

Ako by vyzeralo porovnanie zápalu, s kto-
rým ste kedysi vy začali študovať medicí-
nu, s tým, akí sú dnešní študenti medicí-
ny? Majú dnes mladí medici iné motívy na 
štúdium?

Ako pedagóg konštatujem, že motivácia 
sa nejako nemení, ale uznávam, že približ-
ne tretina súèasných študentov má nadštan-
dardnú motiváciu. Ïalšia tretina študuje 
medicínu len preto, že niè iné im nezostalo, 
a tretina sa iba h¾adá. Takto to bolo asi vždy. 
Poèas môjho štúdia sme sa nehodnotili 
z h¾adiska medicínskych kvalít. V post-
pubertálnych èasoch zavážilo skôr to, kto sa 
vedel ako zabávaś. Faktom však je, že 
z krúžku, do ktorého som chodil, je nad-
štandardne ve¾a riadite¾ov, primárov a pro-
fesorov. V roku 1968 sa prvýkrát nehodno-
tili politické zásluhy rodièov a zoh¾adòovala 
sa hlavne vzdelanostná kvalita študentov. 
Po dlhých rokoch sa tak mohli na školu do-
staś tí najlepší a aj tam mnohí zostali a do-
študovali. Dnes sú mnohí lekári produktom 
urèitého politického prostredia a ve¾a javov 
v medicíne s tým súvisí. Mentalita sa totiž 
nedá vymeniś a urèité myšlienkové stereo-
typy sú nevykorenite¾né.

Roky 1967 a 1968 boli prelomové aj v pro-
stredí medicíny. Bratia Barnardovci v Juho-
africkej republike vykonali prvú úspešnú 
transplantáciu srdca a v nasledujúcom ro-
ku ich výkon zopakovali naši špičkoví kar-
diochirurgovia v Bratislave...

Na rok 1968 a prvú transplantáciu srdca 
na Slovensku si spomínam úplne presne. 
Vtedy som ako mladý brigádnik kopal ja-
my na ståpy verejného osvetlenia, pretože 
dovtedy sa používali plynové lampy. Pra-
covali sme blízko nemocnice na Partizán-

skej, kde sa práve táto transplantácia udia-
la. Celý deò sme rachotili so zbíjaèkami 
a poobede sme sa dozvedeli z mimoriad-
nych správ, aká historická udalosś sa blíz-
ko pri nás odohrala. Mal som vtedy zvlášt-
ne pocity, lebo som už bol prijatý na štú-
dium medicíny a považoval som sa za 
kolegov lekárov tímu, ktorým som zároveò 
svojou prácou so zbíjaèkou asi nevytváral 
ve¾mi príjemnú zvukovú kulisu. Predsta-
voval som si s hrôzou, ako zbíjaèka dolie-

hala až do operaènej sály, kde sa trans-
plantácia uskutoènila.

Ako ste sa neskôr odborne profilovali? 
Ktoré medicínske odbory vás najviac láka-
li?

Väèšinu štúdia som chcel byś chirurgom, 
ako to pociśuje asi väèšina študentov medi-
cíny. Chirurgia a interná medicína sú predsa 
len akési krá¾ovské medicínske disciplíny. 
Po piatom roèníku som sa dostal na prax do 
nemocnice v Handlovej a doteraz s vïakou 
spomínam na kolektív, ktorý tam pôsobil. 
Keï som praxoval na chirurgii, tak som po 
oèku sledoval dianie na ARO, kde boli iba 
tri-štyri lôžka. Sledoval som, akých pacien-
tov tam vozia a èo s sa s nimi deje, a ve¾mi 
sa mi páèilo, aké to bolo akèné a akí šikovní 
boli všetci, èo tam pracovali. Imponovalo 
mi, aké nároky to všetko kladie na lekárov 
a rozhodol som sa pre anestéziológiu. Moje 
žiadosti o zamestnanie po promócii boli 
jasne zamerané na h¾adanie miesta anesté-
ziológa.

Kde ste nakoniec zakotvili?
Nemocnica v Skalici mi odpovedala klad-

ne, a tak som tam nastúpil v roku 1974 do 
svojho prvého zamestnania. To je pracovis-
ko, na ktoré spomínam stále s láskou. Bola 
to vidiecka nemocnica a všetci ¾udia v mes-
te a okolí sa úporne snažili nájsś možnosti, 
ako dostaś „svojho“ pacienta do niektorej 
bratislavskej nemocnice. Boli sme tam via-
cerí, akási bratislavská kolónia lekárov, kto-
rí sme zase, naopak, vodili do Skalice svo-

jich známych a rodiny, aby ich 
tu vyšetrovali a operovali, preto-
že sme vedeli, že je to ve¾mi 
dobrá nemocnica. Tento para-
dox nášho zdravotníctva asi pre-
žíva aj naïalej. Vidiecke nemoc-
nice sú neprávom zaznávané, 
pretože v mnohých z nich majú 
lekári väèšie praktické manuál-
ne zruènosti ako lekári na mest-

ských klinikách. Lekári v menších nemoc-
niciach musia robiś všetko a vo ve¾kých 
nemocniciach sa èasto bojuje o zákroky a je 
ich, samozrejme, menej. 

Po pôsobení v Skalici ste potom odišli na 
nové pracovisko do Bratislavy?

Áno, po dva a pol roku práce v Skalici, 
kde zo mòa vychovali anestéziológa, som 
prešiel na bratislavské Kramáre. Tu som 
pracoval na oddelení, ktoré viedol docent 
Tomáš Kadlic, vynikajúci slovenský anesté-
ziológ. Bola to pre mòa vynikajúca škola na 
klinike, ktorá mala ve¾ké renomé. 

Nemali s nami žiadne z¾utovanie a mu-
seli nielen naplno pracovaś, ale každý me-
siac sme prekladali zahranièné èlánky, 
o ktorých sme následne referovali. Mali 
sme ranné sedenia a každý mal pridele-
ných svojich pacientov, o ktorých musel 
vedieś všetko. Bola to drina a aj mladým 
lekárom pride¾ovali závažné úlohy pri ope-
ráciách na neurochirurgii, kardiochirurgii 
alebo pri transplantáciách oblièiek. 

Po troch rokoch som do-
stal ponuku na prácu v ro-
diacej sa nemocnici minis-
terstva vnútra, kde som 
dostal úlohu vybudovaś 
anestéziologické oddelenie. 
Tam som potom šestnásś 
rokov šéfoval. Bolo to síce 
menšie oddelenie, ale poda-
rilo sa nám tam pracovaś 
bez toho, aby sme si vonkaj-
šími okolnosśami nechali 
znechutiś svoju odbornú 
prácu.

Ako by ste definovali zá-

Urgentná medicína
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MÔJ NAJ PRÍPAD

Telefonát v noci, 1.45. Volajú nás k dvojmesačnému dieťa-
ťu. Takéto hlásenie vo väčšine prípadov veští kŕče z teplo-
ty, aj keď typicky sa vyskytujú až u detí starších ako pol 
roka. Po zazvonení sa dvere okamžite otvoria a za nimi 
stojaca matka mi viac hodí ako podá dieťa v perinke cez 
prah dverí. Napriek slabému osvetleniu chodby vidím, že 
dieťa nevyzerá zdravo. Voskovo bledé na prvý pohľad, na 
druhý pohľad nedýcha. Dýcham z úst do úst a uvedomu-
jem si, že dieťa je aj napriek perinke studené. Je najmenej 
hodinu mŕtve. Stuhnem, len mozog horúčkovito hľadá 
možnú príčinu. Nakoniec sa príčina nájde. Matka dojčila 
dieťa v posteli a zaspala pri tom. Dieťa zadusila vlastným 
prsníkom. Dôsledky pre našu rodinu? Moja manželka doj-
čila naše tri deti zásadne posediačky na stoličke bez ohľa-
du na nočný čas, pohodlie a únavu... 

Najčastejšie stanovenou diagnózou odborníkov na urgentnú medicínu je esenciálna hypertenzia, za ňou nasleduje bolesť v oblasti brucha a panvy a povrcho-
vé poranenia hlavy. Vlani potrebovalo akútne ich pomoc 53-tisíc poistencov Dôvery, náklady na zdravotnú starostlivosť dosiahli 1,3 milióna eur. 

Môžem však pacientov 
ubezpečiť, že lekári nie sú 
všemocní ani nemajú 
zázračnú moc.
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▼

chranára? Je to odborník, ktorý musí ve-
dieť rýchlo reagovať? Musí vedieť impro-
vizovať? Je dôležité mať dôkladné odbor-
né znalosti spojené s odvahou ich uplatniť?

Hlavným predpokladom je, že musí maś 
k svojej práci vzśah. V rámci prednemoc-
niènej starostlivosti je to tá istá medicína 
a tie isté choroby, ale filozofia postupu je 
iná. Myslím si, že ¾udia, ktorí idú pracovaś 
v záchranke, tomu musia vyhovovaś svo-
jím mentálnym a charakterovým vybave-
ním. Niektorí lekári sú detailisti a pedanti, 
ktorí si vyberajú špecializácie, ktoré idú do 
nepredstavite¾nej håbky. Príkladom môže 
byś kardiológia alebo gastroenterológia. 
Na druhej strane urgentná medicína je 
vhodná pre diletantské povahy. Dobrý le-
kár záchranár musí vedieś z každého od-
boru dostatok toho dôležitého, ale nikdy 
nevie všetko. Ako záchranár musím vedieś 
všetko od urgentných stavov poèas teho-
tenstva, cez resuscitáciu novorodenca až 
po geriatriu, kardiológiu, traumatológiu, 
neurológiu, a takto by som mohol ešte dlho 
pokraèovaś. Dokonca musíme byś doma aj 
v psychiatrii, pretože pod¾a mojich skúse-
ností približne tretina pacientov na zá-
chranke by potrebovala okrem lieèby so-
matických ochorení aj psychiatrickú pod-
poru.

S akými pacientmi sa stretávate?
Vo vzśahu k lekárom sa prejavujú dve 

tendencie. Pacienti èasto považujú nemoc-
nice a lekárov za všemocných a zázraène 
uzdravujúcich. Na druhej strane je to zná-
me pohàdanie lekármi a kritika, že sa tvá-
ria, ako keby vedeli všetko. Môžem však 
pacientov ubezpeèiś, že lekári nie sú vše-
mocní ani nemajú zázraènú moc a nemoc-
nice lieèia, ale neuzdravujú. Treba si uve-
domiś, že mnohé ochorenia sú nevylieèi-
te¾né. Ak raz máte vysoký tlak alebo 
cukrovku, tak ich máte na celý život. Pa-
cienti tiež èakajú pasívne pomoc od leká-
rov, ale sami nie sú ochotní urobiś niè. 
Niektoré lieky nie sú ešte v Spojených štá-
toch ani registrované a u nás ich už užíva-
jú babky na dedine. Ak by ste však od nich 
oèakávali, aby samy dodržiavali lieèebný 
režim, nasadili si diétu a pohybovali sa, je 
to márne. Bežne chodievame k hypertoni-
kom, ktorí majú náhle zvýšenie tlaku. Keï 
h¾adám s pacientom príèinu a povie mi, že 
sa snaží držaś diétu, je mi jasné, že diétu 
urèite nedodržiava. Úplne ma fascinuje, 
keï mi niektorí tvrdia, že im za dvadsaś 
rokov ešte nikto nepovedal, aby pri lieèbe 
vysokého krvného tlaku úplne obmedzili 

príjem soli. A to je len jedna zo závažných 
diagnóz.

Ako vnímate vzťah medzi lekármi a pa-
cientmi na Slovensku?

Mám pocit, že vzśahy medzi lekármi 
a pacientmi sú do nejakej miery deformo-
vané. ¼udia roky poèúvali, že máme naj-
vyspelejšie zdravotníctvo. Èasto sa v mi-
nulosti hovorilo, že máme najviac leká-
rov, nemocníc, lôžok a techniky. Kvantita 
bola vydávaná za kvalitu a mnohí si mys-
lia, že to bolo dobre. Mnohí lekári si sami 
kazia povesś a poznaèuje to celú medi-
cínsku obec. Pacienti èasto vnímajú in-
formácie z médií o úplatných a zištných 
lekároch, ale sami majú svojich ob¾úbe-
ných špecialistov, na ktorých nedajú do-
pustiś. Vždy sú zlí tí ostatní imaginárni 
lekári, ale ten môj je vynikajúci odborník 
a ešte lepší èlovek. Myslím si, že úplná 
väèšina lekárov sú skvelí ¾udia a odbor-
níci.

A čo „všemocný“ internet?
V poslednom èase k celkovej atmosfére 

prispieva aj hodnotenie lekárov a ich od-
borných kvalít na internete. Mnohí lekári 

Vzácne chvíle s rodinou.
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majú lepšie sociálne a komunikaèné zruè-
nosti a vïaka tomu vedia vytvoriś dojem, 
že sú ¾udskejší a voèi pacientom ústretovej-
ší. Potom sú tu špièkoví odborníci, ktorí sú 
hodnotení ako arogantní a povýšeneckí 
len preto, že majú ve¾a pacientov a zame-
riavajú sa celou energiou na diagnostiku 
a lieèbu. Na chodbe nepozdravia alebo sa 
ponáh¾ajú, pretože majú naozaj ve¾a práce, 
ale pacienti na internete im niè neodpustia 
a urobia z nich od¾udov. Tak ako v ktorej-
ko¾vek inej profesii, aj v medicíne je ve¾mi 
málo dobrých odborníkov, ktorí dokážu 
byś zároveò ¾udsky milí a ústretoví. 

Je záujem o prácu u záchranárov?
Záujem o záchranárske remeslo je po-

merne ve¾ký. Stretávam sa so záujmom 
študentov, keï im prednášam o urgent-
nej medicíne. Dovtedy sa s tým stretli 
možno len v televíznych seriáloch. Krát-
ko po promócii prichádza ve¾a mladých 
lekárov, ale nie je to také množstvo, aby 
sme dokázali nahradiś tých, ktorí už 
v systéme robia, ale bolo by dobré ich na-
hradiś. Záchranárov je relatívne dostatok, 
ale medzi lekármi sú mnohí, ktorí to ne-
robia pre radosś z práce, ale skôr pre ma-
teriálne prilepšenie.

Pracujú u vás aj nemocniční lekári?
Na záchranke pracuje aj ve¾a nemocniè-

ných lekárov, ktorí však nevedia opustiś 
svoj „nemocnièný“ prístup. Záchranka si 
vyžaduje úplne inú filozofiu práce. In-
farkt je infarkt aj na záchranke, ale máme 
svoje vymedzené kompetencie. Nemôžem 
pacientovi nahradiś kardiocentrum v ne-
mocnici, ale môžem dosiahnuś to, aby sa 
do nemocnice vôbec dostal. Tomu musím 
prispôsobiś svoje konanie a hlavne sa mu-
sím rozhodovaś rýchlo. Niekedy rýchle 
a nie celkom optimálne rozhodnutie je 
dôležitejšie ako odborne odôvodnený 
a vyargumentovaný postup. Nikdy nevie-
me, kedy organizmus prejde do ireverzi-
bilnej fázy a pacientovi nebudeme vedieś 
pomôcś. Èasto pri svojej práci musím 
„strie¾aś od pása“, ale zároveò si musím 
vedieś obhájiś postup pred kolegami a naj-
mä pred svojím svedomím. V tej rýchlosti 
málokedy máme presnú diagnózu pacien-
ta, a preto postupujeme symptomaticky. 
V nemocnici majú diagnostiku a potom 
volia lieèebný postup. My v záchranke 
musíme lieèiś bez toho, aby sme túto diag-
nózu presne vedeli. Nie každý nemocniè-
ný lekár sa dokáže adaptovaś a preladiś na 
úplne odlišné pracovné postupy. Ideálne 
by bolo, keby sme mohli slúžiś aj na ur-
gentnom príjme v nemocnici, aby sme 

spoznali ïalšie postupy, ktoré pacient 
podstupuje po tom, ako im ho odovzdá-
me. Ak je urgentný lekár vychovaný a pri-
pravený na svoju prácu, nemá príliš hlbo-
ké chirurgické, kardiologické, internistic-
ké alebo neurologické vedomosti, ale je to 
taký medicínsky desaśbojár, ktorý je v tej-
to fáze optimálne pripravený na záchranu 
pacienta.

Ako dlho trvá, kým sa z lekára stane lekár 
záchranár?

Takmer 80 percent výjazdov je medi-
cínska rutina, sú to èasto sa opakujúce 
kardiologické a neurologické diagnózy, 
respiraèné problémy a podobne. Túto 
èasś práce zvládnu lekári po jed-
nom-dvoch mesiacoch prípravy, na štan-
dardnej remeselnej úrovni. Potom už 
môže èasom nasledovaś tá umelecká 

nadstavba. Potom nasleduje 20 percent 
prípadov, pri ktorých nemusí byś lekár 
napriek desaśroènej praxi celkom doma. 
Pacienti to nepocítia a ani príbuzní to 
nepostrehnú, ale viem to ja sám. Naprí-
klad trénujeme prednemocnièné pôrody, 
ale je to len simulácia. V celom Bratislav-
skom kraji je roène približne desaś ta-
kýchto pôrodov poèas prevozu do ne-
mocnice. Je jasné, že nikto z nás nie je 
super pôrodník, ale nedovolíme si, aby 
sme zlyhali.

Realita je asi iná ako tréning...
Psychologicky je to úplne iné pri tré-

ningu a úplne odlišné v reálnom živote. 
Musíme sa koncentrovaś, zvládnuś emó-
cie a psychiku, a tiež uplatniś všetky na-
cvièené zruènosti. Model spolupracuje 
na slovo, ale rodièka krièí a urèite na 
slovo neplní naše príkazy. V podobných 
prípadoch sa naplno prejavuje majstrov-
stvo, ktoré musia zvládnuś a zvládajú iba 
záchranári.

Trénujete aj iné zásahy?
Uèíme a cvièíme sa aj na hromadné ne-

šśastia, ale iné je maś teoretické vedomosti 
a potom prísś k reálnej hromadnej havárii. 
Potom sa èasto stane, že nauèené postupy 
pri reálnom tlaku zabúdajú aj perfektne 

pripravení odborníci. Chápem, že mnohí 
lekári na nieèo podobné nemajú guráž. 
Lekári záchranári majú úplne odlišné skú-
senosti, a preto pociśujú ve¾kú pokoru a sú 
ústretovejší voèi pacientom. O našich kva-
litách asi vypovedá aj to, že na úrade pre 
doh¾ad je nepomerne menej sśažností na 
záchranárov.

A ak sa sťažujú, tak na čo najčastejšie?
Jedinou výhradou èasto býva èas, za 

ktorý záchranka príde na miesto zásahu. 
Stali sa nám prípady, keï sa príbuzní sśa-
žovali, že sme prišli po trištvrte hodine od 
volania na dispeèing, ale pri overení sa 
zistilo, že sanitka bola na mieste o 9 mi-
nút. Sám som bol pri prípadoch, keï som 
ako náhodný okoloidúci poskytoval pomoc 
a napriek mojim vedomostiam, odkia¾ asi 
prichádza záchranka, som tam stál s holý-

mi rukami a mal som pocit, že 
to trvalo celú veènosś. 

Pracujete ako prezident Sloven-
ského Červeného kríža. Myslí-
te si, že je možné opäť pozdvih-
núť povedomie o jeho činnosti?

Kedysi boli všetci zdravot-
níci automaticky našimi èlen-
mi. Dnes sú dobrovo¾níci reál-

nymi a aktívnymi èlenmi Èerveného 
kríža. Urèite by sme medzi nami privíta-
li viac zdravotníckych pracovníkov. Ke-
dysi bol Èervený kríž naozaj viac prefe-
rovaný a podporovaný. Lekári chodievali 
na prednášky zadarmo a v rámci pracov-
ného èasu. Ak teraz potrebujem dobro-
vo¾ného lekára inštruktora, nemôžem od 
neho chcieś, aby si hradil všetky náklady 
spojené s prednáškovou èinnosśou. Vidí-
me však ve¾ký progres a zaèali nás pod-
porovaś významné firmy. Medializácia 
èinnosti Èeveného kríža urèite nie je 
dostatoèná a zïaleka nezodpovedá 
množstvu práce našich èlenov. Naša èin-
nosś medzi deśmi v materských školách 
a školách, medzi seniormi a sociálne 
znevýhodnenými obyvate¾mi asi nie je 
pre médiá atraktívna. Sponzori potom 
radšej venujú peniaze na organizáciu sú-
śaží krásy alebo na futbal a ja tomu rozu-
miem.

Pri množstve aktivít, pri práci lekára, pe-
dagogickej činnosti a práci v Červenom 
kríži vám ostáva čas aj na relax? Čo robí-
te najradšej, keď oddychujete?

Pracujem predovšetkým ako lekár v zá-
chrannej službe, uèím špecializáciu na 
urgentnú medicínu na SZU, medikov a zá-
chranárov a pracujem ako prezident Slo-

Model spolupracuje 
na slovo, ale rodička kričí 
a určite na slovo neplní 
naše príkazy.
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venského Èerveného kríža. To sú moje 
hlavné aktivity. V rámci relaxu sedím do-
ma pri poèítaèi a pripravujem si prednášky 
alebo píšem knihy. Viem, že to vyzerá šia-
lene, ale ja sa naozaj nesśažujem a cítim sa 
v kondícii. Každá èinnosś ma vyśažuje 
z inej stránky a zapájam v iné inej èasti 
mozgu.

Čo vás vie potešiť?
Ve¾mi ma poteší, ak sa ku mne hlásia 

moji bývalí študenti, ak sa mi prihovoria 
moji bývalí pacienti alebo ak poèujem 
pozitívne hodnotenie èinnosti dobrovo¾-
níkov Èerveného kríža. Všetky tieto veci 
beriem ako mimoriadnu odmenu a na-
priek mojej 40-roènej praxi ma to vždy 
mimoriadne poteší. Dodáva mi to ener-
giu, aby som pokraèoval v tom, èo robím. 
Ak nieèo zanedbávam, tak je to moja 
rodina. Iní starí rodièia víkendujú so svo-
jimi vnúèatami alebo sa celé poobedie 
s nimi hrajú, to však nie je môj prípad. 
Aj s mojou manželkou sme si stále vzác-
ni, keïže sa málo vídame alebo doma 
pracujem pri poèítaèi a ona èíta knihy.

Kde pracujú vaša manželka a deti?
Manželka je hudobníèka a hrá u War-

chalovcov, takže doma mám prístup ku 
kvalitnej barokovej hudbe. Moji rodièia 
tiež poèúvali koncerty vážnej hudby 
a ve¾a sme chodili do divadla. Poèas mo-
jej strednej školy rodièia pracovali vo 
Východoslovenských železiaròach v Ko-
šiciach a podnik mal vyhradenú lóžu 
v košickom štátnom divadle. Vïaka to-
mu, že medzi stavbármi nebol o divadlo 
a operu ve¾ký záujem, mohol som vidieś 
takmer všetky predstavenia. To bola mo-
ja prvá škola hudby.

A čo deti? Dali sa tiež na dráhu medicíny?
Môj najmladší syn je bakalár zdravotníc-

ky záchranár, takže mám aj nasledovníka. 
Najstaršia dcéra je právnièka, ale poèas 
štúdia v Rakúsku pracovala ako dobrovo¾-
níèka na záchranke. Mladšia dcéra vyštu-
dovala zdravotnícku školu a sociálnu prá-
cu a venuje sa práci so seniormi, za èo ju 
nesmierne obdivujem. Všetci sme teda 
akosi poznaèení prácou v humánnej oblas-
ti. Dokonca aj moja manželka absolvovala 
kurzy prvej pomoci, vïaka èomu sa doma 
cítim aj ja bezpeènejšie.

 Jozef Dermek
Foto Pavol Funtál, archív V. D. Komplexný zoznam odborníkov v tejto špecializácii nájdete na: www.mediweb.sk

MUDR. Táňa 
Bulíková, PhD.

primárka Rýchlej le-
kárskej pomoci 
(RLP) v Senci, prezi-
dentka Slovenskej 
odbornej spoloč-
nosti urgentnej me-
dicíny a medicíny 
katastrof

Po absolvovaní Lekárskej fakulty (1989) 
UK v Bratislave nastúpila v Dunajskej 
Strede na anesteziologicko-resuscitačné 
oddelenie. Po materskej dovolenke na-
stúpila ako vedúca lekárka metabolickej 
JIS NsP Šamorín. Po zrušení nemocnice 
založila v Šamoríne prvú stanicu rýchlej 
lekárskej pomoci a od tých čias sa na pl-
ný úväzok venuje záchranárstvu. Drží sa 
motta: „Ak je môj život kniha, urgentná 
medicína a práca v záchrannej službe je 
jej najvzrušujúcejšia kapitola.“

MUDr. Vladimír 
Lazorčák, MPH.

FNsP J. A. Reimana 
Prešov

Svoj život zasvätil medicíne a zdravotnej 
starostlivosti ľuďom s náhlym ohrozením 
zdravia. V roku 2006 pôsobil ako primár 
oddelenia urgentnej medicíny (OUM). 
Jeho cieľom bolo poctivo vykonávať to, 
čo sa od neho očakávalo, a byť za kaž-
dých okolností a v každom období uži-
točný. To je životná filozofia, ktorou sa 
riadi aj dnes, keď vo FNsP J. A. Reimana 
Prešov pôsobí v programe sústavného 
vzdelávania s názvom Neodkladná pod-
pora základných životných funkcií.

Ďalší odborníci, ktorí získali najviac hlasov

Študentom sa venuje aj v čase 
svojho voľna.

52-57_Urgentna_medicina.indd   5752-57_Urgentna_medicina.indd   57 14.09.2015   17:41:0114.09.2015   17:41:01


