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Nemusíte prísť do ambulancie, sestrička
Vás ošetrí v pohodlí Vášho domova
Čakárne ambulancií sú dnes väčšinou plné pacientov. Ak máte
stráviť pol dňa, alebo hoci len dve-tri hodiny čakaním a jedná sa
iba o preväz, nemá to veľmi logiku. Odborné ošetrenie v domácom
prostredí je dnes už bežnou záležitosťou a špičková odborná
starostlivosť patrí medzi základné očakávania každého pacienta. O
ADOS CHIRURGII – Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti
sme sa rozprávali s MUDr. Martinom Starzykom, PhD., MBA.
Pán doktor, kde a prečo vznikla myšlienka založenia ADOS
CHIRURGIE – Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti?
ADOS CHIRURGIU sme založili, aby sme pacientovi uľahčili situáciu
v tom zmysle, že nemusí tak často chodiť do ambulancie, pričom sa
zachováva kontinuita odborného ošetrovania aj v domácom prostredí.
Naša erudovaná zdravotná sestrička ho príde ošetriť domov takým
istým spôsobom, akým by bol ošetrený u nás v ambulancii. Služba je
určená pacientom nielen v rámci okresu Nové Zámky, ale aj celého
Nitrianskeho kraja.
Z Vášho pohľadu lekára, v čom vidíte najväčší úžitok pre pacienta?
Jednoznačne v tom, že je neustále pod dohľadom lekára. Pravidelne si do zdravotnej karty pacienta
dopĺňame fotodokumentáciu, napríklad toho, ako sa jeho rana postupne zmenšuje a hojí. Takto má lekár
výborný prehľad a sestrička s ním môže kedykoľvek konzultovať zdravotný stav pacienta. V prípade nutnosti
aj náš lekár – špecialista ochotne navštívi pacienta priamo v jeho domácom prostredí. Mnohé agentúry
nemajú personál s lekárskym vzdelaním. Tým pádom nevedia zasahovať do ošetrovateľského procesu,
dokonca ho môžu i negatívne ovplyvniť. Napríklad, pri ošetrení chronických rán používame metódu vlhkého
hojenia. Ak by iná ADOS agentúra použila inú, najlacnejšiu metódu ošetrenia, zásadným a negatívnym
spôsobom by u pacienta narušila ošetrovateľský proces. Na používanie metódy vlhkého hojenia musí byť
personál vyškolený.
Čo v rámci služieb ADOS CHIRURGIE využívajú pacienti najviac?
Široké spektrum ošetrovateľských služieb. Ide predovšetkým o pacientov, ktorí bývajú mimo Nových
Zámkov a cestovanie dvakrát alebo trikrát do týždňa im robí problémy nielen po časovej stránke, ale aj z
finančného hľadiska. V neposlednom rade sa jedná o imobilných pacientov, ktorí sa sami o seba nevedia
postarať. Samozrejme, poskytovaná odborná starostlivosť, ktorá sa vykonáva v domácom prostredí, sa
rozširuje aj na iné činnosti, kam zahŕňame rehabilitáciu, ošetrovateľskú hygienu, polohovanie pacienta,
starostlivosť o katétre, cievkovanie, výtery a odbery telesných tekutín.
Stretli ste sa s nejakou špecifickou otázkou zo strany pacientov?
Pacienti sa pýtajú, čo povie obvodný lekár, keď sa rozhodnú vymeniť starú ADOS agentúru za novú.
Snažíme sa im vždy vysvetliť, že podľa platnej legislatívy je výber agentúry výhradne na pacientovi a nikto
iný mu nemôže do jeho rozhodnutia žiadnym spôsobom zasahovať. Obvodný lekár mu môže agentúru
maximálne odporučiť, ale konečné rozhodnutie a podpis zmluvy sú čisto na pacientovi.

Odpovedá Janette Zmarková,

ošetrujúca sestra ADOS CHIRURGIA

Čo znamená ADOS pre
pacienta?
Strašne veľa. Pre pacienta
je to úplný komfort. Nemusí
dochádzať do ambulancie,
je ošetrený v pohodlí svojho
domova. Je jedno, či sa jedná
o chronického, akútneho
pacienta, alebo o pacienta
po hospitalizácii. Výborné
je aj to, že kedykoľvek, keď
potrebujem odkonzultovať zdravotný stav pacienta
s lekárom, zavolám mu, a tak je pacient vždy pod
dohľadom lekára. Sestričky, ktoré robia v iných
ADOS agentúrach, nemajú túto možnosť.

Čím sa musí pacient „vyzbrojiť“ počas liečby?
Treba mať hlavne trpezlivosť. Sú pacienti, ktorí
sa roky trápia, odchádzajú od lekára začínajúc
dvojcentimetrovým defektom na koži a končiac
ranou na obvode celého predkolenia. Je preto
prirodzené, že rany sa v takomto štádiu hoja a
zmenšujú len pomaly.
Môžu aj tí, ktorí nie sú pacientmi ambulancie,
využívať ošetrovateľské služby ADOS
CHIRURGIA?
Áno. Kedykoľvek sa na nás obrátia, vystaví sa im
riadne vyplnené tlačivo – Návrh na poskytovanie
domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Tlačivo
predložia na podpísanie svojmu obvodnému
lekárovi. Po podpise sa tlačivo posiela do zdravotnej
poisťovne k schváleniu. Zdravotnícka starostlivosť
je plne hradená zdravotnou poisťovňou.

Ing. Peter Kološta:

„Túto službu
veľmi vítam“

Pán Peter Kološta má
v dôsledku infekcie
amputovanú časť nohy a je
aj diabetik. Ošetrovateľské
služby ADOS CHIRURGIE
začal využívať preto, lebo
rany sa nachádzajú na
chodidle, takže si ich sám
nedokáže ošetriť. Ako
hovorí: „Nemá logiku chodiť
stále do ambulancie, keď
doktor má určený interval
liečby. Sestrička udržuje,
či už hygienu rany, alebo
vôbec spôsob liečenia rany
tak, ako predpíše lekár.
Osobne si myslím, že je
to veľmi dobrá pomoc pre
pacientov. Zo začiatku som
bol aj ja málo pohyblivý, a
keď máte takéto niečo na
chodidle nohy, tak musíte
mať pokoj, málo pohybu,
ranu nesmiete zaťažovať,
aby sa hojila. Z toho
dôvodu som aj ja vítal túto
službu.“
Prvé dni po operácii však
vôbec neboli jednoduché.
„Keď Vám na dvakrát
niečo na nohe amputujú,
je to problém psychický,
aj motorický. Človek si to
musí uvedomiť a naučiť sa
s tým žiť.“
Hrdý otec troch dcér a
starý otec je však dnes už
optimistickejší. „Myslím,
že liečenie je na dobrej
ceste. Viete, nič nie je
horšie, ako keď máte
otvorenú ranu a tou ranou
do Vás vnikne nejaká
infekcia. Keď som ležal
na chirurgickom oddelení,
kde mi robili amputáciu
a videl som svojich
spolupacientov, ako im
infekcia postupovala, tak
som si v tom nešťastí
povedal, že mám veľké
šťastie,
že som to
zachytil na
začiatku,“
uzatvára
pán
Kološta.

Predstavujeme sestričky

chirurgickej ambulancie Chirurgia, s.r.o.
Helena Demová:
„Bez trpezlivosti by to nešlo“
V zdravotníctve
pôsobí od roku 1978.
Postupne pracovala
v detských jasliach, a
keď sa po roku 1989
jasle zrušili, našla si
miesto v nemocnici
na detskom oddelení,
kde pôsobila
približne dvanásť
rokov. Neskôr ako
zastupujúca sestra
načerpala bohaté
skúsenosti vo viacerých ambulanciách, ako
napríklad interná, gastroenterologická alebo
chirurgická. Mimo práce je momentálne jej
najväčším potešením päťročný vnúčik. Rada
varí a pečie.
Čo je na Vašej práci najkrajšie?
To, že vieme ľuďom pomôcť. Teší ma, keď
vidím, že sa pacientom rany hoja a ich
celkový stav sa zlepšuje. Vtedy vidím na ich
tvárach vďačnosť a uvedomujem si, že moja
starostlivosť o nich nebola zbytočná.
Ktoré prípady považujete u vás
v ambulancii za najzávažnejšie?
Diabetické nohy u pacientov s cukrovkou,
pretože pacient pri výskyte gangrén na dolných
končatinách môže o nohu prísť. Niekedy
k nám pacienti, bohužiaľ, prídu už v takom
stave, že im ranu ošetríme a posielame ich na
doriešenie rovno do nemocnice. Pravidelne
pacientov poúčame, že si musia hladinu cukru
udržiavať pod úrovňou desať jednotiek, inak je
predpoklad, že sa im rana nebude hojiť a bude
sa zväčšovať.
Čo Vás v práci aj v súkromí najviac
vystihuje?
Myslím, že trpezlivosť.
Ako najradšej oddychujete?
Keď po celodennej namáhavej práci
môžem relaxovať, tak najradšej sledovaním
romantických seriálov v televízii.
Myslíte si, že by dokázali muži v domácnosti
prežiť bez svojich manželiek?
Áno, ale iba poniektorí (smiech). Keď sú muži

prinútení, tak sa vedia postarať aj o seba, aj o
deti.
Čo z pozície matky, teraz už aj starej mamy,
považujete za najťažšie pri výchove detí?
Je pravda, že dnes sú deti veľmi sebavedomé,
ba až drzé. V súčasnosti je preto pre rodičov
najväčšou výzvou pri výchove svojich detí to,
aby ich dokázali správne usmerniť v správaní.
Máte svoju „bútľavú vŕbu“?
Áno, moju dcéru. A naopak, ja som bútľavou
vŕbou pre ňu.
Aká je Vaša obľúbená dovolenka?
Pre mňa je najlepšou dovolenkou pobyt v
kúpeľoch v Turčianskych Tepliciach. Tam si viem
najlepšie oddýchnuť. Mám rada aj slovenskú
prírodu, hory. Tohtoročnú dovolenku sme trávili
na chate na Donovaloch. Priznám sa, že k moru
ma to veľmi neláka.

Monika Baňárová: „Každý si
nosíme svoju karmu a všetko,
čo zažívame, je pre niečo“
Ako zdravotná
sestra pracuje
od roku 1992, z
toho v chirurgickej
ambulancii
CHIRURGIA, s.r.o.
v Štúrove od roku
2009. Zdravotnou
sestrou chcela byť
už odmalička a
tento sen sa jej aj
splnil. Chirurgia ju
fascinovala už na
strednej škole, a keď
neskôr dostala ponuku, neváhala ani na chvíľu.
Vo svojom voľnom čase sa venuje svojej rodine,
ktorá je aj jej najväčším potešením v živote. Je
hrdou mamou troch dcér.
Aký emotívny príbeh pacienta Vám najviac
utkvel v pamäti?
Našu ambulanciu navštívila pacientka, ktorá
mala chronické cirkulárne vredy na oboch
predkoleniach a bola už 25 rokov liečená
kožným lekárom. Trpela výraznými bolesťami,
pri ktorých až plakala. Pravé predkolenie sme
jej už nevedeli zachrániť, ale rany na ľavom
predkolení sme zahojili do roka. Pacientka

nám bola veľmi vďačná zato, že sme ju zbavili
bolestí a že sme jej zahojili rany. Začala sa
usmievať, mala radosť zo života a nestačila
nám ďakovať. Keď bola na poliklinike, vždy
nás prišla navštíviť, aby sa nás spýtala, ako sa
máme a my sme ju vždy radi videli. Pri takýchto
pacientoch, ktorí sú nám vďační za každé milé
slovo, sú spokojní s našou odvedenou prácou,
si uvedomujem, že naša práca má zmysel a že
ju treba robiť s láskou. Pacienti nám to vrátia
dvojnásobne.
S akým nezvyčajným úrazom ste sa stretli
počas Vášho pôsobenia v ambulancii?
Vlani v lete navštívil našu ambulanciu pacient,
ktorý utrpel úraz hlavy pri skočení hlavičky do
vody. Na celom úraze bolo úsmevné to, že
pacient bol trošku v podguráženom stave a pri
skoku sa zabudol pozrieť, či je v bazéne voda.
Práve v tom čase vypúšťali z bazéna vodu.
Bohužiaľ, stávajú sa aj také veci. Našťastie,
úraz nebol vážny a pacientovi bolo tiež z celého
úrazu do smiechu.
Keby ste neboli sestričkou, v akej inej
profesii by sme Vás našli?
Rada pracujem v záhrade s kvetinami a
nesmierne ma baví aranžovanie kvetov a
ikebán. Takže, keby som nebola sestričkou,
možno by ma bavila táto práca.
Ak by ste mohli na sebe niečo zmeniť, čo by
to bolo?
Jedinú vlastnosť, ktorú by som na sebe zmenila,
je nenechať sa vyprovokovať.
Čo z pozície matky považujete za najťažšie
pri výchove detí?
Asi najťažšie pri výchove dieťaťa je to, aby
ste z neho vychovali slušného, láskavého,
ambiciózneho a milujúceho človeka, ktorý sa
vie v živote uplatniť, vie sa postaviť na vlastné
nohy a vie sa rozhodnúť, čo je pre neho správne
a čo nie.
Keby ste mohli vrátiť čas späť, do akého
obdobia v živote by ste sa vrátili a čo by ste
prípadne zmenili?
Asi by som sa vrátila do obdobia, keď sa mi
narodili deti a boli ešte malé. To boli najkrajšie
obdobia môjho života. V živote som zažila veľa
krásnych aj menej krásnych chvíľ, ale v mojom
živote by som nič nezmenila. Každý si nosí
svoju karmu a všetko čo som zažila, a zažívam,
je pre niečo.
Na ktorú dovolenku si spomínate najradšej?
Vždy som mala sen na vlastné oči vidieť
pyramídy v Egypte. Splnil sa mi v roku 2007.
Bol to úžasný zážitok vidieť pyramídy, Sfingu a
navštíviť múzeum v Káhire.

Marián Obranec: „Na lekárov mám asi šťastie“
Pred vyše troma
rokmi sa pánovi
Mariánovi
Obrancovi z
Komjatíc otvorili
rany, tzv. dekubity
(preležaniny) na
pravom stehne.
Postupne sa mu
zväčšovali a došlo
to až do štádia, že
sa rany prehĺbili
do kosti. Obrat k
lepšiemu nastal,
keď ho jeho obvodná lekárka poslala na
ošetrenie do chirurgickej ambulancie.
Začiatky liečby však boli veľmi ťažké,
sprevádzané vysokými teplotami,
nevoľnosťou a zvracaním. Ako objasňuje
ošetrujúci lekár MUDr. Martin Starzyk, PhD.,
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MBA: „Keď k nám pán Obranec prišiel
prvýkrát, bol veľmi oslabený. Keďže nemohol
prijímať takmer žiadnu potravu, veľmi
schudol. Jeho stav bol skutočne veľmi vážny.
Pán Obranec mal v sedacej oblasti veľkú
dutinu, kapsu, spôsobenú preležaninami.
Kapsa bola tak veľká, že som do nej bez
problémov vložil celú ruku až po zápästie.
Navyše bola plná hnisu a zapáchala. Pacient
bol samozrejme nešťastný, že napriek
liečbe inými lekármi, sa ochorenie dostalo
do tak pokročilého štádia.“ Okrem toho, že
preležaniny boli pre pána Obranca veľmi
bolestivé, veľmi mu sťažovali možnosti
pohybu, nakoľko je na invalidnom vozíku.
Na otázku, či má v súčasnosti už rany úplne
zahojené, pán Obranec odpovedá už nie s
bolestným výrazom na tvári, ale s úsmevom:
„Ešte nie celkom, ale ako vidíte, už môžem aj
sedieť. Predtým som musel len ležať.“

Čo sa vlastne dialo počas obdobia liečby?
Hlavná časť liečby trvala vyše dvoch rokov.
Pán Obranec na prvé mesiace spomína:
„Každý deň chodila ku mne sestrička, aby
mi rany ošetrila. Takže, chvalabohu, bola
to kombinácia starostlivosti pána doktora
a sestričky.“ Na kontrolu do ambulancie
chodil zo začiatku jedenkrát za dva týždne.
Postupne sa však rany hojili natoľko, že
návšteva ambulancie nebola potrebná tak
často. Dnes chodí na kontrolu raz za mesiac.
V ambulancii sa netaja tým, že lekári
a zdravotné sestry pracujú s tými
najkvalitnejšími materiálmi, ktoré sú v
súčasnosti dostupné pre pacienta. A
presne tak tomu bolo aj v prípade pána
Obranca. „Pri liečbe sme použili metódu
vlhkého hojenia rany za pomoci špeciálnych
materiálov, aj vďaka ktorým sa pacientov
celkový stav rapídne zlepšoval,“ vysvetľuje

Janette Zmarková:
„V práci s ľuďmi som sa našla“
Od ukončenia strednej
zdravotníckej školy v roku
1992 prešla viacerými
zdravotníckymi oblasťami, od
neurochirurgie, cez ortopédiu,
až po zubnú ambulanciu.
Nakoniec „zvíťazila“ chirurgia.
Teší ju, ak sú aj pacienti s
jej prácou spokojní, a keď
vidí, že táto ich spokojnosť
je naozaj úprimná. Má rada
hudbu, ktorá jej pomáha
preklenúť aj zlé obdobia.
Čo Vás viedlo k tomu, že
ste sa stali zdravotnou
sestrou?
Už ako malá som chcela všetkým v rodine ošetriť drobné
ranky a odreniny. Neskôr som pochopila, že ma teší pomáhať
tým, ktorí to potrebujú. Možno som bola k tomu predurčená.
Väčšinu času trávite v teréne. Aké je Vaše najväčšie
zadosťučinenie pri tejto práci?
To, keď vidím výsledok liečby a spokojnosť pacientov, ktorí
sú úprimne radi, že takáto služba existuje.
Čo je Vašim najväčším potešením v súkromí?
Je veľa vecí, ktoré ma dokážu potešiť. Mám úžasnú rodinu,
priateľov, prácu. Celkovo som šťastný človek a môžem
povedať, že mi v živote veľa vecí vyšlo.
Keby ste sa mohli vrátiť späť v čase, čo by ste zmenili?
Viac by som sa vzdelávala. Keď chce človek viac vedieť,
musí sa vzdelávať. V dnešnej dobe človek nemá bez
vysokoškolského vzdelania toľko možností k lepšiemu
uplatneniu. Inak by som nemenila nič.
Na ktorú svoju dovolenku si spomínate najradšej?
Najvydarenejšia bola dovolenka v Taliansku, kde sme si
zobrali so sebou všetky naše domáce zvieratá: morča, psa,
aj malého vrabčeka, ktorý nám vypadol pred odchodom z
hniezda. Hotel mal vlastnú pláž, kde mohli dovolenkovať aj
domáci miláčikovia hostí. Naše morča dokonca malo v tom
čase nejakú kožnú chorobu - vypadala mu srsť do polovice
tela. Pri mori sa však vyliečilo. Bohužiaľ, ten malý vrabček
cestu neprežil.
Keby ste mali možnosť cestovať, kam by ste sa chceli ísť
ešte pozrieť?
Mám rada exotiku. Chcela by som sa plaviť po mori, navštíviť
domorodé kmene, zoznámiť sa s tamojšími ľuďmi a spoznať
ich spôsob života a ich zvyky.
Ktoré tri veci by ste si zobrali so sebou na opustený
ostrov?
Jednoznačne nožík, zápalky a asi nejaký hrniec. Nikdy
neviete, kedy ho budete potrebovať (smiech).

doktor Martin Starzyk.
A ako hodnotí zdravotný stav pacienta jeho ošetrujúci
lekár dnes? „V sedacej oblasti je dierka veľkosti
špendlíkovej hlavičky, odkiaľ vytečie občas riedky svetlý
výpotok. Rana nezapácha a nespôsobuje pacientovi
ťažkosti. Raz za mesiac pri návšteve pacienta v
ambulancii ju vždy vyčistíme,“ uzatvára doktor Starzyk.

ČO LIEČIME...?

Malé žilky.

Znepríjemňujú život aj vám?
Odpovedá MUDr. Martin Starzyk, PhD, MBA
Čím sú malé žilky nepríjemné?
Roztrúsené malé žilky trápia
mnohých tým, že pôsobia veľmi
neesteticky, čím rozhodne
neprispievajú k prirodzenej kráse. V
staršom veku sa dokonca rozširujú.
U mužov sa nachádzajú hlavne
v okolí nosných krídel na nose a
u žien prevažne na predkolení,
členkoch a stehnách. Drobné žilky
môžu byť prekážkou nielen
v zamestnaní, ale aj v bežnom
živote.
Existuje bezpečné odstránenie
týchto žiliek?
Nielen bezpečné, ale aj
bezbolestné. Bez nutnosti použitia
anestéziologického gélu, ktorý sa
bežne odporúča. Naša chirurgická
ambulancia disponuje prístrojom,
ktorým vieme tieto žilky bez problémov odstrániť. Jedná sa o rádiofrekvenčný
prístroj, ktorý malou ihličkou jemne prepichuje kožu a rádiofrekvenčným
prúdom zasahuje žilky. Pred ošetrením pokožku vydezinfikujeme a v priebehu
niekoľkých minút žilky odstránime. Zákrok je miniinvazívny, to znamená, že
len nepatrne narúša okolité tkanivo. Pacient vidí výsledný efekt okamžite. Po
štyroch, piatich dňoch sa stratia aj malé chrastičky, ktoré sa mu po zákroku
vytvoria. Okrem jemných žiliek takto ošetrujeme aj malé krvné bodky na tvári
alebo na nohách. Na to všetko je tento prístroj ako stvorený. Pre porovnanie,
existuje i laserová metóda, avšak tá je bolestivá, keďže funguje na princípe
vysokej teploty. Náš rádiofrekvenčný prístroj pracuje s nízkymi teplotami
a pacient sa naozaj nemusí obávať, že by ho to bolelo, resp. že by hrozilo
nejaké nebezpečenstvo. Najideálnejšie obdobie na ošetrenie je od septembra
do apríla, keď vonku nie sú veľké teploty. Pretože žiadna rana, žiadny
chirurgický pacient a ani žiadny chirurg nemajú radi slnko, teplo a pot. Sú to tri
faktory, ktoré nepriamo a nepriaznivo vplývajú na hojenie rán a zbytočne
ho predlžujú.
Aké sú výhody ošetrenia týmto spôsobom?
Neexistuje žiadny iný spôsob bezbolestného odstránenia týchto malých
žiliek a krvných bodiek na koži. Na Slovensku sú iba štyri takéto prístroje.
To znamená, že Novozámčania majú jedinečnú možnosť tento prístroj
využiť. Takže, najväčšou výhodou, okrem bezbolestnosti ošetrenia, je aj
jeho dostupnosť. Medzi ďalšie nezanedbateľné výhody, ktoré ocenia najmä
zamestnaní, resp. inak zaneprázdnení pacienti, patrí i to, že nie je nutná
žiadna hospitalizácia. Pacient je hneď po výkone plne mobilný a nemusí
čerpať PN. K tomu nie sú potrebné žiadne obväzy, a hlavne, dlhodobé
výsledky sú rovnaké ako po klasickej operácii.
Ukážka stavu pred a po ošetrení malých žiliek:

Ako pán Obranec priznáva, z celého priebehu liečby má
veľmi dobré pocity. Okrem vysokej odbornej starostlivosti,
si cení aj niečo iné: „Viete, pre mňa je najdôležitejší
priateľský prístup. Do ambulancie som nechodil s obavou,
čo ma v nej bude čakať. Keď mi pán doktor ošetroval
ranu, tak mi ju pekne vyčistil a ubezpečil ma, že rana aj
krv sú čisté, že v rane nie je žiadny hnis a že všetko ide
správnym smerom.“
Na záver nášho rozhovoru pán Obranec so srdečným
smiechom dodáva: „Mám asi také šťastie, že stretávam
lekárov, s ktorými sa viem porozprávať nielen o chorobe,
ale aj o všeličom inom.“
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V čom spočíva princíp
vlhkého liečenia rán?

Vysvetľuje Elena Slávová,
produktová manažérka a školiteľka Lohmann & Rauscher:
„Princíp hojenia rany metódou vlhkej terapie v podstate
prebieha v troch fázach, ktoré sa vzájomne prelínajú,
nadväzujú na seba a výsledkom je zacelenie rany výstavbou
nového tkaniva.
V prvej fáze sa rana čistí od hnisavého výpotku, ako i
odumretého tkaniva, keďže pri kontakte vlhkého obväzového
materiálu s ranou dochádza k tvorbe gélu. Na tento gél sa
naviažu usmrtené baktérie, ktoré sa pri následnom preväze z rany odstránia. Takto
postupne dochádza k obnove pH rovnováhy, zabráneniu tvorby infekcií, a hlavne,
podporuje sa hojenie. V ďalšej fáze ošetrovania rany vzniká granulačné tkanivo, čím
sa rana začína uzatvárať. V poslednej fáze dochádza k tvorbe nového spojivového
tkaniva a pokožky, a to od okrajov rany až po jej úplné uzatvorenie. Aby boli vytvorené
vhodné podmienky pre hojenie, rana sa musí udržiavať v dostatočnej vlhkosti. Práve
vlhké prostredie podporuje hojenie a vytvára ideálnu mikroklímu pre množstvo
procesov, ktoré v rane prebiehajú.
Prednosťou je, že takéto vlhké obväzové krytie sa na ranu neprilepí, čím je preväz
rany šetrný a nespôsobuje traumu. Čerstvo zahojené tkanivo sa nepoškodí, pretože
do materiálov vlhkej terapie novovytvorené tkanivo nevrastá. Pacient tým pádom
nepociťuje žiadnu bolesť, na rozdiel od použitia gázového obväzu, ktorý sa na ranu

prilepí. Pri vlhkej terapii stačí urobiť preväz raz
za dva-tri dni, a teda nie je potrebné každodenné
preväzovanie.
Ďalšou nespornou prednosťou vlhkej terapie je aj
to, že obväzový materiál s pridaním aktívneho uhlia
dokáže do dvanástich hodín pohltiť silný zápach,
ktorý je pri chronických ranách často prítomný.
Môžeme povedať, že pri porovnaní s klasickým
spôsobom je úspešnosť liečby stopercentná.“

Ako nás možno nepoznáte...
Sekundy, ktoré znamenajú život
Položili ste si niekedy otázku, či viete
poskytnúť prvú pomoc a či ju viete
poskytnúť správne?
MUDr. Martin Starzyk, PhD., MBA
zavítal 1.júla 2014 medzi mládežníkov
Slovenského Červeného kríža (SČK),
na školenie pod názvom „Víkend prvej
pomoci 2014“, s celoslovenskou účasťou.
Svojou prítomnosťou obohatil podujatie
nielen o početné praktické skúsenosti, ale
aj o cenné rady, ktoré ako poznamenal,
sa nedajú z kníh vyčítať. Vyjadril obdiv
prítomným mladým ľuďom pre ich záujem o
túto oblasť a bol rád, že im mohol pomôcť
a podporiť ich v rozvoji týchto aktivít.

Ocenil ich nezastupiteľný prínos pre
celú spoločnosť, pretože nič nie je
dôležitejšie ako život. Všetci máme
možnosť sa naučiť, ako ho treba
správne zachrániť. Martin Starzyk na
základe svojich skúseností konštatoval:
„Výučba o zdraví, o orgánoch, a vôbec
o medicíne na základných a stredných
školách, nie je podľa mňa dostatočná.
Je možné, že jedného dňa môže
potrebovať prvú pomoc ktokoľvek z nás.
A preto je dobré, že existuje Červený
kríž, ktorý ľudí motivuje a učí ich, ako
prvú pomoc správne poskytnúť.“
Smutné však je, že i podľa vyjadrení
samotných mládežníkov, vie prvú
pomoc poskytnúť len nepatrné percento
ľudí. Mnohí mladí ľudia prichádzajú na
takéto školenia a stávajú sa súčasťou
tímu SČK na základe tragickej udalosti
v rodine alebo vo svojom okolí.
Mnohokrát až vtedy, keď sa niečo
stane, si naplno uvedomíme dôležitosť
poznania správneho poskytnutia prvej
pomoci.
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Svetový deň zdravia
aj v Nových Zámkoch
Na počesť založenia Svetovej zdravotníckej
organizácie (WHO) dňa 7.4. 1948 si v tento
deň celý svet pripomína Svetový deň zdravia.
Tento dátum býva sprevádzaný celosvetovými
podujatiami ku každoročne vyhlasovanej téme. Tou
tohtoročnou boli "Malé potvorky, ktoré vedia narobiť
veľké starosti", čiže vektory - prenášače krvných
nákaz. MUDr. Martin Starzyk, PhD., MBA pri tejto
príležitosti oslovil študentov Strednej zdravotníckej
školy - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky,
Gymnázia Nové Zámky a členov Mládeže
Slovenského Červeného kríža, aby prezentovali
svoje vedomosti k tejto téme formou odbornej
prednášky. Ako sám hovorí, „cieľom
podujatia bolo prispieť k rozšíreniu vedomostí
obyvateľov Nových Zámkov.“ Doteraz tu
chýbalo podujatie, ktoré by reflektovalo potrebu
edukácie širokej verejnosti v problematike
zdravia a prevencie. „Nepoznám mesto na
Slovensku,“ poznamenáva Martin Starzyk, „ktoré
by organizovalo pravidelné odborné prednášky
na tému, ktorú vyhlasuje Svetová zdravotnícka
organizácia. Som rád, že sa Nové Zámky pripojili k
mestám v Európe, ktoré si tento deň pripomínajú.“

