
BezBolestne, na počkanie a aj ťažké stavy 
Nová metóda liečby hemoroidov ušetrí pacientovi čas i nervy
Rozhovor s MUDr. Martinom Starzykom, PhD., MBA

Pán doktor, čo je prvým prejavom, že má človek hemoroidy? 
Najčastejším príznakom je buď bolesť, keď sa pacient už aj bojí ísť 
na stolicu, alebo je sprievodným prejavom len krvácanie - krv na 
papieri, v stolici, resp. krv odkvapkávajúca z konečníka. V závislosti 

od miery - rozsahu 
ťažkostí, aké pacient pri 
tomto ochorení pociťuje, 
obtiažnosti príznakov 
a veľkosti hemoroidu, 
zaraďujeme hemoroidy do 
štyroch štádií. Hemoroidy 
prvého stupňa pacient ani 
nepociťuje, nevie že ich 
má. V druhom štádiu má 
pacient príznaky pálenia, 
svrbenia, hemoroid sa 
môže trošku zväčšiť, 
môže vyjsť z konečníka a 
zase sa schová po stolici 
späť. Tretie štádium je už 
sprevádzané krvácaním 
alebo bolesťami, kedy sa 
už hemoroid ani nevráti 
späť do análneho kanála. 
A posledné štádium je 

sprevádzané komplikáciami, ktoré začínajú zápalom a následne 
môže krv v hemoroide stuhnúť a vzniká tzv. trombus, čiže krvná 
zrazenina, ktorá môže prasknúť a pacient potom krváca. 
Štúdie ukazujú, že hemoroidy má dnes každý tretí človek. Ľudia 
však zo strachu, hanblivosti odkladajú návštevu odborného 
lekára, čím hemoroid postupne prerastá do závažnejšieho 
štádia, spôsobuje väčšie problémy. Je okrem operačného 
zákroku, ktorý sa pacientom bežne ponúka, aj iná možnosť 
liečby hemoroidov vo vysokom štádiu? 
Určite áno. Bežná operačná metóda, ktorá je nielen bolestivá, 
ale pacient je pri nej vyradený minimálne na mesiac zo svojho 
pracovného a osobného života, nemusí byť poslednou voľbou. Už 
niekoľko rokov praktizujeme v našej ambulancii Barronovu ligatúru. 
Jej princíp spočíva v tom, že hemoroid nasajeme do odsávačky 
a podviažeme elastickou ligatúrou. Tá priškrtí prívod krvi do 
hemoroidu, a tak po piatich - šiestich dňoch odumrie a odpadne. 
Barronova ligatúra však nie je vhodná na každý typ hemoroidu. Dá 
sa ňou urobiť menší hemoroid alebo jeho druhé, maximálne tretie 
štádium. Keďže mnoho pacientov trpí týmto ochorením práve v 3. 
a 4. štádiu, zaviedli sme v ambulancii ďalšiu, novú metódu, vďaka 
ktorej vieme pomôcť aj pacientom s ťažším stupňom hemoroidov. 
Je ňou rádiofrekvenčná ablácia hemoroidu. V oboch prípadoch, pri 
Barronovej ligatúre, aj pri rádiofrekvenčnej ablácii hemoroidu, je 
ošetrenie bezbolestné, vykonávané v ambulancii, pričom samotný 
výkon trvá len niekoľko minút. Okrem toho, pacient sa môže po pár 
dňoch vrátiť do práce, k svojim aktivitám. 
Pán doktor, povedzte nám bližšie, v čom spočíva princíp liečby 
u rádiofrekvenčnej ablácie hemoroidu? 
Pri samotnom zákroku pacientovi najskôr malou ihlou, podobnou 
tej, akou si diabetici pichajú inzulín, aplikujeme anestéziu do 
konečníka, aby nemal pri zákroku bolesti. Injekcia nie je bolestivá, 
je len nepríjemná, pretože sliznica sama o sebe nebolí. Následne sa 
bezpečne a bezbolestne priblížime špeciálnou sondou k hemoroidu 
a aplikujeme doň rádiofrekvenčné vlny, ktoré spôsobia, že rozšírená 

„Už ako dieťa som navštevoval modelársky krúžok, veľmi rád som modeloval lietadlá. 
Bol to môj vášnivý koníček. Aj keď som mu nedokázal zostať verný dodnes, potešenie z 
lietadiel mi zostalo. Vždy, keď idem na letisko, rád pozorujem, ako vzlietajú a pristávajú. V 

skutku, obdivujem toto veľké umenie elektroniky, inžinierstva, 
fyziky a aerodynamiky. Preto rád podporím správnu vec, 
ktorá v sebe spája potešenie pre oko človeka - diváka ako 
aj prínos pre širokú verejnosť. Takúto príležitosť som mal 
pri tohtoročnom leteckom dni v Nových Zámkoch. A mám 
z toho o to väčšiu radosť, pretože ľudí táto udalosť zaujala, 
čoho dôkazom bola aj ich vysoká účasť. Za zorganizovanie 
leteckého dňa všetci vďačíme pánovi Róbertovi Bartošovi, 
ktorý mal okrúhle jubileum - zorganizovanie 20. leteckého dňa 
v rámci Slovenska. A to je v skutku nevídaná vec,“  dodal Martin 
Starzyk.
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časť cievy, ktorá zásobuje hemoroid, skoaguluje - tzn., že sa teplom zrazí, zlepí a hemoroid 
následne už nemá výživu z ciev. Tým hemoroid odumrie, odpadne a na jeho mieste vznikne 
rana, ktorá sa zahojí a pacient je zbavený hemoroidu.
Čo musí pacient spraviť, ak sa chce dať ošetriť vo vašej ambulancii?
Pred každým zákrokom odporúčame pacientovi dať si urobiť aj videoproktoskopiu, to znamená, 
že kamerou vyšetríme konečník do hĺbky 20 - 25 cm a zistíme, či náhodou vyššie od análneho 
kanála nie sú nejaké nálezy, ktoré by mohli v prípade dlhodobého uchovávania a v prípade, že si 
to nikto nevšimne, prerásť do niečoho vážnejšieho. Pacientovi síce momentálne nemusia robiť 
ťažkosti, ale môžu spôsobiť nejaký nádor v budúcnosti. V ambulancii sme mali pacienta, ktorý 
k nám prišiel kvôli tomu, že mal krvácanie z konečníka. Potvrdil sa u neho hemoroid, ktorý si 
chcel dať ošetriť rádiofrekvenčnou abláciou, pretože ho mal už v ťažšom štádiu. Navrhol som 
mu, aby sme najskôr vyšetrili celý konečník videoproktoskopiou. V hĺbke 15 cm sme našli 
polyp, ktorý sme vybrali a poslali na histológiu. Výsledky potvrdili prekancerózu, to znamená 
niečo, z čoho v budúcnosti vznikne nádor hrubého čreva. Pacient bol rád, pretože prišiel kvôli 
hemoroidom a „de facto“ sme ho vyliečili z niečoho, čo by mu v budúcnosti robilo ťažkosti. 
Doteraz ste urobili niekoľko bezbolestných zákrokov priamo v ambulancii. Ako dlho trvá 
proces liečenia až do uzdravenia pacienta?
Z našich doterajších skúseností môžem povedať, že asi tak 4-5 dní po zákroku môže pacient 
pociťovať, že niečo je v konečníku, čo môže byť spôsobené aj miernym opuchom. Počas tohto 
obdobia má pacient jemné bolesti, ktoré ale sú znesiteľné a vie ich utlmiť liekmi proti bolesti, 
užívaním ráno a večer po dobu maximálne štyroch dní. V priemere na 10. deň, to znamená 
medzi 8. až 14. dňom, sa odumretý hemoroid zvykne odlupovať, odlučovať a odchádza so 
stolicou preč. Vtedy môže u pacienta vzniknúť trošku krvácanie z rany. Za ďalších 5 - 6 dní sa 
rana zahojí a pacient by po 15-tich dňoch po zákroku už nemal mať žiadne ťažkosti. 
Aké máte doterajšie odozvy od pacientov?
Keď k nám pacienti prichádzajú, boja sa, čo ich čaká. Pretože nie je príjemné ukazovať zadok. 
Vždy sú ale prekvapení z toho, aká je to vlastne jednoduchá a veľmi rýchla metóda. Už len 
samotný zákrok ich prekvapí, lebo čakali niečo oveľa horšie, ťažšie a bolestivejšie. Sami 
pacienti si uvedomujú a hovoria, že mali prísť skôr a nemali problém s hemoroidmi odsúvať. 

www.chirurgia.name, m.: 0918 994 579, 0948 485 518

Chirurgická ambulancia Chirurgia, s.r.o., v mene MUDr. Silvestra Dema a MUDr. Martina 
Starzyka, PhD., MBA, daruje finančný dar v hodnote 1000 € do zbierky „Na pomoc 
bábätkám“. Určená je pre novozámockú Novorodeneckú kliniku, na pomoc najmenším – 
na poskytovanie vysokošpecializovanej starostlivosti extrémne nezrelým a kriticky chorým 
novorodencom. 

Pomoc putuje najmenším

ako nás možno nepoznáte...
Čo má spoločné Martin Starzyk s lietadlami?



Obr. 1 Medzi spodnú časť hemoroidu a stenu svalu sa tenkou ihlou zavedie 
anestetikum. Roztok oddelí stenu cievy od steny svalu.
Obr. 2 Do hemoroidu sa vloží špeciálna sonda, prostredníctvom ktorej sa doň 
dostáva nepretržitá rádiofrekvenčná energia a na špičke sondy prebieha tzv. 
koagulácia (tuhnutie). Podľa veľkosti hemoroidu sa táto procedúra opakuje jeden 
až trikrát.
Obr. 3  Následne je ošetrovaná oblasť ochladená studenou namočenou gázou.

postup pri zákroku ošetrenia hemoroidov
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píše martin starzyk (Zápisník z ciest - Gibraltár)
Jediným miestom v Európe, kde nájdete voľne žijúce opice - makaky,  je britské zámorské územie Gibraltár. Pre miestnych obyvateľov sú takpovediac 
posvätnými zvieratami, niečo ako v Indii kravy. Aj keď nie z náboženského hľadiska. Existuje totižto legenda, podľa ktorej bude Gibraltár dovtedy britský, 
dokiaľ budú žiť opice na Gibraltárskej skale. A tak sa makakom, na tomto území pod správou britskej kráľovnej, nebývalo darí. Pózujú turistom, kradnú im 
jedlo a niekedy blokujú premávku na úzkych skalnatých cestách. Prirodzene, Gibraltár má aj iné atrakcie, ako napríklad pristávaciu dráhu letiska, ktorá 
križuje jednu z hlavných ulíc. Ak uvažujete o netradičnom mieste, kam sa vybrať na dovolenku, určite je Gibraltár tou správnou destináciou. Rozlohou veľký 
síce len ako naše Dudince, polohou však patrí medzi jedno z najstrategickejších území v Európe.
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Obr. 4 Približne 24 hodín prebieha tuhnutie hemoroidu. Počas nasledujúcich 1 
až 3 dní dochádza k prestavbe tkaniva a následne v ďalších 4 až 6 dňoch, v 
dôsledku poškodenia tkaniva hemoroidu, nastáva jeho odumretie.
Obr. 5  V ďalších 7 až 14 dňoch sa odumreté tkanivo postupne oddelí.
Obr. 6  Na bývalom mieste hemoroidu sa vytvorí rana. Po jej zahojení namiesto 
nej zostáva jazva alebo hlienová membrána.



Vieme ako ju liečiť.
Cukrovka je nielen o zvýšenom cukre, ale hlavne o komplikáciách cukrovky. 
Diabetici majú v porovnaní s nediabetickou populáciou vyššie riziko vývoja 
závažných neskorších komplikácií. K tým hlavným patrí postihnutie ciev a 
nervového zakončenia. Postihnuté sú pritom nielen tenké cievy, ale aj veľké 
cievy, čo vedie k nedokrveniu dolných končatín. V spojitosti so zásadnou 
skutočnosťou, že pacienti s ochorením na cukrovku mávajú problémy aj 
so suchou pokožkou, ktorá následne, ak nie je pravidelne ošetrovaná – 
nakrémovaná, praská a stáva sa vstupnou bránou plesňových ochorení. Takto 
sa vzniknuté rany na nedokrvených dolných končatinách diabetikov otvárajú, 
vznikajú diabetické vredy, gangrény – odumieranie tkaniva v dôsledku 
chýbajúceho kyslíka. Takéto miesto sa potom stáva vhodným prostredím pre 
život a rozmnožovanie baktérií. Nedokrvená rana sa bez prístupu kyslíka a 
bez ošetrenia postupne zväčšuje, hnisá, dochádza až k rozkladu tkaniva a v 
pokročilom štádiu môže dôjsť až k amputácii. 
Ako predísť vzniku syndrómu diabetickej nohy?
Ako radí novozámocký chirurg MUDr. Martin Starzyk, PhD., MBA, „prevenciu pred 
vznikom diabetickej nohy má vo veľkej miere v rukách samotný pacient. A to preto, 
že dodržiavaním diabetickej diéty a životosprávy, predpísanej liečby, udržiavaním 
si glykémie (hladín cukru v krvi) v prijateľných hodnotách, dostatočným telesným 
pohybom, sám dokáže eliminovať vznik komplikácií.“ A samozrejme, nepochybnou 
súčasťou prevencie je aj pravidelná starostlivosť o svoje nohy. Diabetikom lekári 
odporúčajú venovať nohám zvýšenú pozornosť, a to až takú ako v starostlivosti 
o malé deti. „Diabetici by si mali denne všímať každú zmenu na svojej pokožke,“ 
radí lekár - odborník, „praskliny na koži, odreniny, mozole, pľuzgiere a deformity, 
ako aj zmenu v sfarbení nechtov. Po každodennom umytí si pokožku nôh treba 
starostlivo vysušiť, aj medzi prstami a v prípade existujúcich zatvrdnutí (máp suchej 
pokožky), tie jemne odstrániť pemzou a následne dôsledne nakrémovať, aby sa 
predišlo vysúšaniu. Dôležité je dávať si pozor, chrániť svoje nohy pred akýmkoľvek 
poranením, pretože u diabetikov, v dôsledku poškodenia nervov, môžu byť menej 
citlivé na bolesť, teplo a tlak,“ uzatvára doktor Starzyk.

Cukrovkári pozor!
Diabetická noha vás môže pripraviť nielen o nohu, ale i o život

S akým znamienkom k lekárovi...
Nie s každou bodkou musíme bežať k lekárovi. Vhodné je pravidelne si znamienka 
kontrolovať. lekára – špecialistu by sme mali navštíviť vtedy, keď sa nám, 
napríklad po lete, objaví na tele niečo nové alebo keď sa nám už existujúce 
znamienko začína zväčšovať, mení tvar, zafarbenie, resp. rýchlo narastie nad 
povrch kože. Takisto je dobré si všímať, či znamienko nie je obzvlášť asymetrické 
alebo s nepravidelnými okrajmi, drsné na pohmat alebo ošupujúce sa, viacfarebné, 
či vyzerajúce ako nehojaca sa ranka. K signálom, že dochádza k zmenám patria i 
svrbenie, bolesť, pálenie alebo krvácanie. 
Odstránenie znamienka – kto o tom rozhoduje...
Ak sa znamienko nachádza na mieste chronického dráždenia, je vždy lepšie 
ho preventívne vybrať, kým nemá známky bujnenia. Napríklad, u žien sú to 
znamienka na mieste, kde ich dráždi spodná bielizeň – podprsenka. U mužov 
zväčša v oblasti holenia. Kožní lekári odporúčajú pacientov do chirurgickej 
ambulancie nielen z týchto preventívnych dôvodov, ale aj z dôvodu podozrivého 
znamienka. Sami pacienti prichádzajú tiež preto, aby predišli dráždeniu znamienka 
jeho pravidelným trením alebo z estetických príčin. Odstránenie znamienka trvá 
približne 10 minút a každé znamienko, ktoré sa chirurgicky vyberie, posiela 
ambulancia na histologické vyšetrenie. Patológ povie, či sa skutočne jedná o 
znamienko alebo ide o iný nález a či je vybraté celé alebo nie. Pokiaľ nie je vybraté 
celé, musí sa urobiť reexcízia - opakované odstránenie chorobného ložiska -  so 

materské znamienka - strašiak alebo skutočná obava?
4 veci, ktoré by ste mali vedieť o materských znamienkach

širokým okolím. V ambulancii chirurgia, s.r.o. sa snažia robiť čo najmenšiu ranu a 
tým minimálnu jazvu. Používajú jemné monofilné vlákna, tenké ako vlas. Aj vďaka 
nim je riziko jazvy minimálne.
Najvhodnejší čas na vyberanie znamienok...
Vhodným obdobím na vyberanie znamienok je jar, jeseň, respektíve zima. 
letné mesiace, kedy pacienti najviac chodia do chirurgickej ambulancie, 
sú najnevhodnejším obdobím. Je tomu tak preto, lebo slnko, teplo a pot sú 
najväčšími nepriateľmi rán. Pri väčších ranách sa tieto môžu trochu zapaľovať. 
A keďže po každom takomto zákroku je nutné, aby rana neprišla do kontaktu 
s vodou približne týždeň, je dosť ťažké to dodržať v horúcich letných dňoch. 
Zároveň treba mať na pamäti, že stehy sa vyberajú po 7-14 dňoch, kedy počas 
tohto obdobia je vhodné obmedziť  i nadmernú fyzickú aktivitu.
Melanóm – koho ohrozuje najviac...
Spozornieť by mali ľudia so svetlou pokožkou, plavovlasí, ktorí majú sklon sa 
spáliť a majú mnohopočetné, atypické znamienka. V prípade výskytu melanómu 
v rodine, riziko ohrozenia stúpa až niekoľkonásobne. Metastázujúci nádor 
sa najčastejšie vyskytuje na tzv. slnečných terasách ľudského tela, u mužov 
na chrbte, u žien na dolných končatinách, z čoho vyplýva, že veľké percento 
melanómu vzniká práve dôsledkom UV žiarenia. Našťastie, v ambulancii doteraz 
takýchto nálezov nemali veľa. Je to veľmi zriedkavý nález.

3 otázky ... na Mgr. Martinu Haluzovú
Ako vnímate každodenný stret s pacientmi, s ich veľakrát ťažkými životnými osudmi?
Stretávam sa s tým, že na nás pacienti čakajú ako na anjela spasiteľa. Tešia sa, že pomoc príde k nim domov. Väčšinou ide o starších 
ľudí a pre nich je dôležité, že sú doma, v prostredí, kde sa cítia najlepšie. Často sa potrebujú aj porozprávať, zdôveriť, posťažovať. 
Keď ideme prvýkrát do domácnosti pacienta, je tam trochu strach aj obava, ako nás prijmú. Doteraz sme si však vždy k sebe našli 
cestu. Po krátkom čase v nás pacienti získajú dôveru a my im ju opätujeme tak, že sme k nim ústretoví a robíme pre nich maximum.
Čo Vás viedlo k tomuto povolaniu a čo považujete za najdôležitejšie pri jeho vykonávaní?
Asi je vo mne to, že mám potrebu pomáhať iným. Jednoducho ma to napĺňa niečím pozitívnym. Práca je pre mňa koníčkom, pri 
ktorom je nutné zvládať nielen odbornú stránku svojej profesie, ale vložiť do nej aj kúsok seba, svojho ľudského prístupu, vedieť byť 
empatický a citlivý, byť poslucháčom. Preto strávim u pacienta niekedy aj hodinu.

Držíte sa pri Vašej práci, napríklad, nejakej filozofie?
Učili nás, že na človeka sa máme pozerať ako na celok, že je to bio-psycho-sociálna bytosť. A toho sa pri práci, akosi aj prirodzene, držím. Spoločne s našimi 
lekármi sa vždy snažíme a aj vždy urobíme maximum preto, aby sa zachovala celistvosť orgánov. Osobne pociťujem, ale aj z mojich doterajších skúseností to 
vnímam tak, že pre pacienta je to lepšie, pretože neutrpí traumu.
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Aké sú možnosti liečby diabetickej nohy?
V chirurgickej ambulancii liečia diabetické nohy metódou vlhkej terapie. Princípom 
liečby je udržanie vlhkého prostredia rany, pretože vlhké prostredie podporuje 
delenie a pohyb buniek v rane, udržuje na postihnutom mieste správne pH a 
zásadne ovplyvňuje všetky fázy hojenia. „Práve vlhké prostredie podporuje hojenie 
a vytvára ideálnu mikroklímu pre množstvo procesov, ktoré v rane prebiehajú,“ 
vysvetľuje MUDr. Martin Starzyk, PhD., MBA. „Výsledkom je zacelenie rany 
výstavbou nového tkaniva. Prednosťou je, že toto používané vlhké obväzové krytie 
sa na ranu neprilepí, pacient tým pádom nepociťuje žiadnu bolesť, na rozdiel od 
použitia gázového obväzu, ktorý sa na ranu prilepí. Tým je vlhký preväz šetrný 
a nespôsobuje traumu.“ Ďalšou nespornou prednosťou vlhkej terapie je aj to, 
že obväzový materiál disponuje tiež zložkou aktívneho uhlia, čím dokáže do 
dvanástich hodín pohltiť silný zápach, ktorý je často prítomný pri chronických 
ranách. A preväzuje sa maximálne dva až trikrát do týždňa. Nie každý deň ako 
pri klasickom obväze.
Výsledok takejto liečby je výrazne pozitívny.
Ako objasňuje lekár - chirurg Martin Starzyk, „z doterajších skúseností môžeme 
povedať, že pri porovnaní s klasickým spôsobom je úspešnosť liečby takmer 
stopercentná.“ 



lekári v nemocnici nedávali uzdraveniu rany na jej nohe už žiadnu nádej. V 
dôsledku domnelej sepsy (otravy krvi) na päte ľavej nohy odporúčali amputáciu 
končatiny. Tú pani Helena Matúšová rázne odmietla aj preto, lebo rana bola v 
tom čase ešte malá a domnievala sa, že existuje aj nejaké iné riešenie. Pani 
Matúšovú prepustili z nemocnice do domácej starostlivosti koncom júna a doma 
preležala celý júl. Medzitým sa rana zväčšovala a zhoršovala aj z dôvodu, že je 
diabetička. K tomu pribudli ďalšie zdravotné komplikácie. V rovnakom čase jej 
dcéra, pani Jana Klučková, zúfalo hľadala niekoho, kto by jej pomohol na pohľad 
už z beznádejnej situácie. „Babka zažívala veľké utrpenie a bolesť a v tomto období 
aj veľmi upadla. Rana jej hnisala a zapáchala. Už som bola taká zúfalá, že som 
myslela, že to vyoperujem sama,“ spomína si dnes na túto ťažkú životnú skúšku. 
Po piatich týždňoch zúfalstva a beznádeje pomohla šťastná náhoda. Koncom júla 
navštívila pani Klučková svoju diabetologičku, ktorá jej poradila ošetrovateľskú 
agentúru chirurgickej ambulancie cHIRURGIA, s.r.o., kde pracuje MUDr. Martin 
Starzyk, PhD., MBA. 
„V hodine dvanástej“ sa nová ADOS ujala ošetrovania pacientky „odsúdenej“ k 
amputácii ľavej nohy. Malá ranka sa za tých 5 týždňov, čo rodina pani Matúšovej 
hľadala pomoc, zväčšila a stala sa z nej veľká hnisajúca rana. Nebolo na čo 
čakať. Bol nutný okamžitý chirurgický zákrok. Ten previedol doktor Martin Starzyk 
ešte v poslednú júlovú sobotu priamo doma u pani Matúšovej, kedy jej odstránil 
mŕtve tkanivo na ľavej nohe, ktorá bola postihnutá dekubitom - preležaninou v 
pokročilom štádiu s nekrózou, čiže odumretým tkanivom. Ako hovorí ošetrujúca 
sestra Mgr. Martina Haluzová: „Ak by sa zákrok odstránenia nahnisaného tkaniva 
neurobil, bola by nastala spomínaná sepsa, teda otrava krvi.“
Dnes, zhruba po mesiaci, je rana takmer zahojená a pani Matúšová má obe 
nohy. „Už dávno sme mohli byť u vás, keby sme o vás vedeli,“ hovorí na margo 
novej ošetrovateľskej ADOS agentúry samotná pani Klučková, ktorá si ju nevie 
vynachváliť. Stále však s trpkosťou v hlase spomína: „Všetci lekári aj ošetrujúci 
personál mi hovorili, že je tam sepsa. A kde je tá sepsa teraz, pýtam sa?!“
Niet pochýb o tom, že po sérii nesprávnych rozhodnutí zo strany ošetrujúcich 
strán a strate času v dôsledku odkladu liečby, bol chirurgický zákrok doktora 
Starzyka nielen potrebný, ale aj kľúčový. Pani Klučková dodnes neveriacky krúti 
hlavou: „Vôbec som si nevedela predstaviť, že by sa našiel lekár, čo by sa prišiel 
na babku pozrieť domov a nie ešte, že aj spraviť zákrok. Už vôbec nehovoriac o 
tom, že v sobotu.“

ados Chirurgia prišla v hodine dvanástej:
pohotový zákrok lekára zachránil pacientke nohu pred amputáciou

Prečo vznikajú kostné ostrohy?
Ostroha na päte, inak známa aj ako 
kostná ostroha, je kostný výrastok 
vyrastajúci z pätovej kosti. Ak 
máme na chodidle napäté väzivo 
alebo je opakovane preťažované 
dlhotrvajúcou prácou v stoji, 
plochou nohou (pri ktorej je takisto 
neoptimálne zaťaženie plochy 
nohy) a námahovými činnosťami 
ako tanec, beh, skok, dochádza k 

poškodeniu tkanivových štruktúr. Okrem toho, silný tlak spôsobuje i nadváha, 
nesprávne dostupovanie, dlhšia chôdza po tvrdom teréne, nárazy na plochu päty. 
Týmito činnosťami sú väzy na spodnej časti chodidla opakovane alebo nadmieru 
zaťažované – sú tak v chronickom napätí a preťažení, čím vzniká trvalý ťah na 
pätnú kosť (pätu), čo spôsobí zápal príslušných väzov. Vzniká bolestivé miesto, 
ktoré ak ignorujeme, organizmus sa ho samoopravným procesom pokúša zahojiť, 
a to tak, že na mieste bolesti dochádza k ukladaniu vápenatých solí, následkom 
čoho sa formuje výrastok. 
Aké sú príznaky?
Ostroha môže byť dlho „nemá“, tzn. že nemusí byť nielen röntgenologicky 
prítomná, ale taktiež pacient nemusí pociťovať žiadne ťažkosti. V počiatočných 
štádiách je bolesť prítomná hlavne na začiatku chôdze. Po „rozchodení“ čiastočne 
alebo úplne ustúpi, jej intenzita sa ale opäť zvýši v pokoji – jedná sa o tzv. 
pozáťažovú bolesť. V rozvinutom štádiu bývajú bolesti sústavné, či už pri chôdzi 
alebo v pokoji. Tu už býva bolesť niekedy až tak silná, že limituje, až znemožňuje 
chôdzu pacienta, čím výrazne ovplyvňuje kvalitu jeho života. V prípadoch, ak 
existujúca ostroha tlačí na inú kosť, respektíve tkanivá alebo spôsobuje trenie 
svalov a šliach, tkanivo po istom čase podľahne, a to do takej miery, že vznikne 

trápi aj vás ostroha na päte? Už viac nemusí!
Odstránenie RÁZOVOU VLNOU pomôže deviatim z desiatich pacientov

opuch, pocit šklbania. 
Účinný spôsob liečby
Mnohí, ktorých trápia ostrohy, už vyskúšali všetko možné. Od lokálnej aplikácie 
protizápalových mastí a gélov, cez obstreky kortikoidmi, až po terapie RTG 
ožarovaním. Podľa doterajších skúseností sa najlepšie a najtrvalejšie výsledky 
dosahujú aplikáciou rázovej vlny. Ostroha ako kosť sama o sebe nebolí, ale bolí 
to, že ostroha tlačí na mäkké tkanivá kože a podkožia, ktoré sú zapálené. Táto 
metóda je relatívne bolestivá, čo je však normálne, pretože rázová vlna naráža 
na zápalové bunky a rozbíja ich. Deviatim z desiatich pacientov tento spôsob 
liečby pomôže. Neúspech u toho jedného pacienta je podľa skúseností lekárov 
ambulancie chirurgia, s.r.o. v tom, že buď je zápal už tak rozšírený, že základná 
liečba nestačí a je nutné absolvovať dlhodobejšiu liečbu, alebo že pacient 
neabsolvuje celú liečbu, napr. aj z dôvodu väčšej  citlivosti na bolesť, ktorú je 
nutné pri aplikácii vydržať. 
Ako dlho trvá liečba
Základná liečba je 5 týždňov, pričom rázová vlna sa aplikuje raz do týždňa, 
následne je mesiac pauza, a potom opäť 5 týždňov s aplikáciou raz do týždňa. 
Dôležité je, aby bola liečba pravidelná. Ak sa vynechá čo len jeden týždeň, je to 
vždy na škodu pacienta. Samotné ošetrenie netrvá dlho, v jednej dávke na jednu 
pätu je to tak 3-4 minúty. 
Princíp liečby
Rázová vlna funguje na podklade mechanického úderu. Táto mechanická energia, 
aplikovaná raz do týždňa, je z prístroja prenášaná prostredníctvom aplikátora a 
jeho nadstavcov v pulzoch do postihnutého (zapáleného) tkaniva, kde vyvoláva 
silnú reakciu, ktorá vedie k ústupu bolesti, k ústupu lokálneho opuchu a v 
mnohých prípadoch i k zahojeniu a vstrebaniu samotnej ostrohy. V priebehu 
liečby sa bolestivosť spôsobená ostrohou postupne zmierňuje, až väčšinou úplne 
zmizne. 
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Od zákroku ošetruje pacientku pravidelne trikrát týždenne sestra Martina 
Haluzová, ktorá lieči ranu pomocou metódy vlhkej terapie. „Pri starších pacientoch 
je to pri preležaninách veľmi ťažké. Postup rany je veľmi rýchly a preležanina sa 
môže vytvoriť aj za pár hodín. Ráno nemusí byť nič a už popoludní je rana. Aj 
u pani Matúšovej sa jedná o preležaninu - dekubit ľavej päty. Rana sa trošku 
dlhšie hojí, ale na to má vplyv aj jej diabetes,“ vysvetľuje ochotne pani Haluzová. 
„Diabetici majú totiž dlhšie hojenie rán. Cukrovka postihuje obličky, cievy, trpia 
oči a pre rany je typické, že vždy vznikajú na koncových - predilekčných miestach 
v dôsledku nedokrvenia a vonkajšieho tlaku. Prekrvenie nie je také, aké by malo 
byť a aj preto vznikajú nekrózy a gangrény (druhovo zmenené odumreté tkanivá 
hlavne u diabetikov). Stačí malá ranka, ktorá sa hneď zapáli, a tak sa to potom 
komplikuje. Má to tendenciu ísť do hĺbky, napáda to stále hlbšie a hlbšie časti. 
Tak to bolo na začiatku aj v prípade pani Matúšovej. Našťastie, po našom zákroku 
sa nekróza neobnovila a teraz už len liečime ranu, aby nastala obnova tkaniva 
a kožného krytu. Bude to chcieť ešte svoj čas, ale pokrok je už vidieť,“  hovorí 
Mgr. Haluzová a jedným dychom dodá, „je dobré, že neprebehla amputácia a 
pani Matúšová neutrpela psychický šok. Pri takomto stave to nemusela prežiť.“ K 
tomu sa pridáva aj dcéra pani Matúšovej, pani Klučková: „Keby jej v nemocnici 
amputovali nohu, určite by to neprežila. Predĺžili sme jej život, keď aj o dva mesiace 
a v tom vidím pokrok. Neviem, či stojí babke ten život za to, ale teraz nemá bolesti, 
nemá horúčky, je medzi nami a to je neuveriteľné!“
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