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Tisztelt páciensek, kedves olvasók,
engedjék meg, hogy bemutassam önöknek a Chirurgiá-t, új
sebészeti szaklapunk első számát.

INFORMÁCIÓK
pácienseknek
Bejelentkezés
a kivizsgálásra

Egy pár évvel ezelőtt, mikor orvoskollégáimmal együtt a
kórházban gondoztuk a betegeket, sok páciens járt hozzák
ambuláns kezelés céljából. Sajnos nem volt elegendő
időnk se lehetőségünk hogy segíthessünk nekik és mivel
Érsekújvárban annak idején kevés volt a sebészeti rendelő,
úgy döntöttünk, létrehozunk egyet.

Egyszerű kivizsgálásra
nem szükséges a
bejelentkezés. Kivétel
a tervezett érsebészeti
beavatkozások
MUDr. T. Molčan-nál.
Itt előre kell telefonon
bejelentkezni (a páciens
pontos óra/nap időpontot
kap).

Ezt a lapot azért kínáljuk önöknek, hogy mint pácienseknek
jelezzük, hogy van itt egy rendelő, amely magas színvonalú
egészségügyi ellátást biztosít a lehető legmegfelelőbb
körülmények között az érsekújvári ill. párkányi környék
számára. A lapnak az a célja, hogy minél több információt
kapjanak rólunk, mert bármikor megeshet hogy szükségük
lesz ránk és akkor jó tudni, hogy ellátogathatnak hozzánk.

A CHIRURGIA, k.f.t. négy sebészeti
rendelőt forgalmaztat
Sebészeti rendelő, Érsekújvár
Érsebészeti rendelő, Érsekújvár
Sebészeti rendelő, Párkány
Balesetsebészeti rendelő, Párkány

Kapcsolat
CHIRURGIA, k.f.t. - PANMED egészségügyi
központ 1.e., SNP 42/A, Érsekújvár,
t.: 0918 994 579
CHIRURGIA, k.f.t. - Poliklinika PK,
Jesenského 85, Párkány, t.: 036 7565 146

A páciensekkel szembeni korrekt hozzáállás számunkra
elsőrangú feladat. Átlagfeletti kezelések és minőségi
anyagok felhasználásaval garantáljuk munkánk eredményét.
A beteg anamnézisétől, gondos kivizsgálásától és a
diagnózis meghatározásától kezdve, a megfelelő kezelés
beiktatásáig.

Páciensek sorrendje
A páciensek sorrendjét
a váróterembe való
megérkezésük időpontja
határozza meg.

Elsőbségi
kivizsgálás
A páciensek igényelhetik
az elsőbségi kivizsgálást
is - meghatározott orára az érvényes árlista szerinti
díj ellenében. Kivétel az
érsebészeti rendelő.

Körzeti orvos
beutalása

Örülünk a találkozásra önökkel és kellemes olvasást
kívánunk..

A páciens beutaló
nélkül is igénybe
veheti a szakorvosok
szolgálatait.

A Chirurgia, k.f.t., kollektíva nevében

MUDr. Andor Wurster

MUDr. Silvester Demo

MUDr. Martin Starzyk, PhD., MBA

MUDr. Svetozár Štěpánek

MUDr. Tibor Molčan

www.chirurgia.name

Az szokásos sebészeti gyógykezeléseken kívül több
különleges szolgáltatást is kínálunk: mint pld. az aranyér
fájdalommentes kezelését, visszerek és diabetikus láb
(nedves módszerrel történő) gyógyítását, lökéshullám
terápiát, kellemetlen ízületi, izomzati nehézségeket
enyhítő ill. megszüntető beavatkozásokat, továbbá
bokanyomásmérést és nem utolsó sorban, hegek,
anyajegyek és bőrkinövések különleges sebészeti kellékek
alkalmazásával történő eltávolítását. Képesek vagyunk
ezen kívül a cellulitis kezelésére is. Párkányi rendelőnkben
komplett traumatológiai szolgáltatásokra vagyunk
berendezkedve - a kisebb balesetektől a csonttörésekig, stb.

BEMUTATJUK SZAKEMBEREINKET Chirurgia, k.f.t. sebészeti rendelő

MUDr. Svetozár Štěpánek:

„Minőségi kezelés, empatikus hozzáállás a beteghez“
MUDr. Štěpánek kezdettől a Chirurgia k.f.t. kollektíva tagja - a pácienseihez Szeredről jár be Érsekújvárba.
Doktor úr, mi döntött arról hogy orvos
lett?
Nehéz megmondani. Világos céllal
jelentkeztem az egyetemre - sebész
szerettem volna lenni, sebészettel
szerettem volna foglalkozni.
Milyenek voltak a kezdetek?
Szerencsém és kiválló tanáraim voltak.
És mivel volt kitől tanulnom, ami fontos
dolog, igyekeztem mindezt visszaadni a
fiataloknak.
Sok fiatal orvos „nőtt fel“ pont az Ön
vezetése alatt. Fel tudna sorolni egy
párat a diákjai közül?
Például Bohucký doktor, főorvos Galántán,
az én diákom. Professzor Trnka, a
gyermeksebészeti klinika főnöke, szintén
mellettem kezdte a tanulmányait. Škultéty
főorvos az 1-es számú sebészeti klinikán.
Volt valami ami a pályafutása során a
legmélyebben az emlézetébe vésődött?
45 év alatt sok ilyen volt. Ott voltam
pld. az első szlovákiai szívátültetésnél.
Ami a Chirurgia, k.f.t.-beli munkámhoz
kapcsolódik, van it egy páciens, aki már
mindkét lába amputálására volt „ítélve“
és sikerült őt megmentenem. Minden
lehetséges ha van egy jó orvoson kívül
kellő felszerelés és egy beteg, aki maga is
akar gyógyulni.
Mondana pár bővebb szót olvasóinknak

erről az esetről?
Knihárová-né nagyon súlyos, orvosilag
elhanyagolt állapotban látogatott el
rendelőnkbe. Természetesen félt, hogy
elveszíti a lábait. Az egyik lábát sikerült
rendbe hozni, de kis idő múlva kiderült,
hogy a másik még rosszabb állapotban
van. Így hát nekifogtunk a kezelésnek.
Knihárová nehézségei bizonyára több
cukorbajos beteget érint. Mit tart Ön,
mint szakember, a legfőbb gondnak e
téren?
Első sorban a késleltetett orvosi segélyt.
Itt nem csupán rólunk van szó, hanem a
körzeti orvosról egyaránt. Természetesen
a sebek gyógyulási folyamatát nagy
mértékben befolyásolta a cukorbaj,
de ez mégsem olyan volumenű,
hogy meggátolná a kezelés sikerét. A
páciensnek nem kimondottan diabetikus
fekélyei voltak, mivel a diabetészt csak
másodlagosan mutattuk ki nála. Ebben
az esetben tipikus artériás fekélyekről volt
szó.
Meg tudná saccolni hány beteggel volt
az évek során tapasztalata?
Hát bizony nagyon sokkal. Ezt talán ki sem
lehet számolni. Ezrekről és ezrekről van
szó. Avval, hogy egy kiválló intézetben
dolgozhattam, a 2. sebészeti klinikán
Pozsonyban, részem lehetett nagyon

Megmentve mindkét lába amputálásától
Tatiana Knihárová
már csaknem a
műtőasztalon volt.
A Chirurgia k.f.t.
kezelőorvosa szakmai
hozzáállásának és
a legmodernebb
módszerek
alkalmazásának
köszönhetően ma
mindkét lába ép
és majdhogynem
egészséges.
A kérdésre, hogy mit jelent számára
a Chirurgia k.f.t. és kezelőorvosa,
doktor Štěpánek, így felelt: „Mindent.
A doktor úr mindkét lábamat rendbe
hozta. Komolyan nem száz-, hanem
kétszázszázalékos gondoskodást
kaptam. Lehúzott a műtőasztalról az
utolsó percekben és megmentett az
amputálástól. Ma már az egyik lábam
teljesen gyógyult, a másiknak még
valami hiányzik. Lassabban gyógyul,
azt hiszem a cukorbajom miatt.“
MUDr. Štěpánek a láb gyógyulásához
hozzáteszi: „Nagyon lassan ment
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a dolog, de a legmodernebb,
világszínvonalú gyógymódok
segítségével sikerült elérni egy nagyon
is megnyugtató eredményt. Ott maradt
még egy kb 1,5 szor 1 centiméteres seb,
mely a legmakacsabbnak tűnt, de már
ez is kezd lassan gyógyulni.“
Sokan szorongva mennek el orvosukhoz,
teli félelemmel és aggodalommal. Hogy
volt ez Knihárová esetében? „Tudják,
annak idején nagyon féltem. Eljöttem
ide a rendelőbe a bal lábammal,
amely nagyon vérzett. Pont
zárás előtt érkeztem és nagy
szerencsém volt, hogy a doktor
úr rögtön behívott. A sebet
bevarrta, bekötötte és azóta
járok hozzá. Nem féltem tőle
mint embertől, csak a varrástól.
Most már három éve járok ide
és komoly megkönnyebbüléssel
és elégedettséggel. A doktor
úrral mindig elbeszélgetünk
és evvel minden gyógymód
hatékonyabb, könnyebb. “
Azoknak a pácienseknek, akiknek
hasonló problémáik vannak és
félnek elmenni az orvoshoz,

Knihárová a következőt üzeni: „Jóval
korábban kellett volna eljönnöm,
még mielőtt a baj ilyen mértékben
kialakulhatott volna, így most azt
üzenem sose várjanak, ne halogassák.
Függetlenül attól mit fog nekik mondani
az orvos. Ne várjanak, ne hogy úgy
járjanak mint én. Ha időben jöttem
volna el, már régen be van gyógyulva
a másik lábam is. Egy biztos. Nagyon
magas színvonalú berendezéssel

sok műtétben, nem csak ambuláns
beavatkozásokra gondolok, hanem komoly
műtétekre is.
Mi mindennel találkozott a gyakorlata
kapcsán ez idő alatt?
Mivelhogy valamikor nem volt még a
sebészet felosztva különböző szakosított
területekre, a sebésznek a koponya
preparációtól a kisujj levágásáig
mindenhez kellet értenie. Így hát
megtörtént, hogy ha szolgálatos voltam,
jött az agyvérzés, végtagok amputálása
- és eközben még meg kellett oldani egy
két bélcsavarodást.Tehát egy egész skála
beavatkozásról volt szó. Még olyan is
volt, hogy mikor festettek nálunk, fogtuk
magunkat és ellátogattunk az urológiára,
vagy a szülészetre és tanultunk. És a
későbbiek során ezt hasznosítottuk. Mert
többször előfordult, hogy felnyitottuk
a hasüreget, mert sem mi, sem a
nőgyógyász nem volt benne biztos hol van
a baj - és végül is méhenkívüli terhesség
volt az ok. És meg kellett oldani. Nem
hagyhattam a beteget órákat várakozni
a szakosított kolléga megérkezésére. Ha
mindezt nem tudtam volna, hogy oldottam
volna meg?
Mit üzenne az olvasóknak,
pácienseknek de a szélesebb
nyilvánosságnak is a Chirurgia s.r.o.
nevében?
Ha lehet akkor azt, hogy jó kis csapat állt
itt össze és ezek az emberek minőségi
munkát próbálnak csinálni empatikus
hozzáállasal a beteghez. És ez, a mostani
szlovákiai helyzetet figyelembe véve,
egyedülálló, kivételes és furcsának
mondható jelenség.

MIT GYÓGYÍTUNK...?

Diabetikus láb

„A diabetikus láb egy jelenség, amely több
összetevőből áll. A lényege az, hogy a
cukorbajosoknál a sebek nagyon lassan és nehezen
gyógyulnak. Több esetben bomlanak, gennyeznek
és nem kivétel az amptutálás sem. Mindezt egy erős
gyulladás előzi meg,“ mondja MUDr. Martin Starzyk,
PhD., MBA, akinek a Chirurgia, k.f.t. rendelőjében
pont a diabetikus láb kezelése a feladata.
Milyen lehetőségeik vannak a betegeknek a
diabetikus láb kezelése esetében? Starzyk
doktor ezt mondja: „Igyekszünk a nedves terápiát
alkalmazni, ahol speciális kötszerekre van szükség
melyekkel természetesen rendelkezünk. Az
eljárás lényege a sebek körüli nedves környezet
fentartása. A nedvesség serkenti a sejtek mozgását
és szaporodását a sebben, optimális pH értéket
alakít ki és lényegesen befolyásolja a hegedési
folyamatot. A betegeinket az ú.n. hydrokoloid
terápiával kezeljük, ami a modern antibiotikumokkal
párosítva a legújabb eljárás a diabetikus láb
kezelésénél.“

Az alapot a páciensek felvilágosítása képezi a betegségük lehetséges
következményeiről, szövődményeiről és a rizikós betegek megkeresése. Doktor Starzyk
még hozzáteszi: „természetesen ehhez az kell, hogy a diabétesz kontroll alatt legyen és
ha be vannak tartva az eljárási folyamatok a gyógyulás esélye igen magas.“

3 KÉRDÉS
MUDr. Viera Starzyková diabetológiai rendelő

A CUKORBAJ - csendes társ

A cukorbaj, sokak számára ismert fogalom, de sokak számara teljesen
ismeretlen. Meg lehet állapítani mi a kór fő kiváltó oka?

vannak itt felszerelve és engem ez
mentett meg. Valamikor 3-szor hetente
jártam, később már csak 1-szer.“
A gyógyulás előtt álló páciensről doktor
Štěpánek mosolyogva ezt mondja: „Ha
belegondolunk, hogy mindkét lábát
elveszíthette volna és most úgy néz
ki, hogy elfelejtheti a mankót, akkor ez
egy valódi sikertörténet.“

Elsősorban azt kell tudni, hogy kétfajta cukorbaj létezik. Az első főleg a gyermekkorban
és fiatalságunkban jelentkezik, és az oka az inzulín hiánya. Majd van a másik típus,
amely magasabb életkorban alakul ki - de kiderült, hogy ma már a gyermekeknél is
kimutatható. Több oka lehet a kórnak. Lehet ez örökölt hajlam (genetikai diszpozíció)
és nagyon gyakran a túlsúly. Az indítószerkezet lehet a stressz, ill. más betegsékek is.
A páciensnek az ilyen esetben meg van ugyan az inzulín szintje, néha még a felesleg
is, viszont a túlsúlynak köszönhetően nincs meg a kellő hatása a szervezetre. Ennek az
eredménye, hogy a glükóz, mint az energia forrása, nem jut el a sejtekig. A sejt ezáltal
szenved és ellenkezőleg a vérben gyülemlik a cukor.

Mik a legkomolyabb következmények az ember egészsége számára?

A cukorbaj egy nagyon komoly megbetegedés. Úgy mondanám, hogy a gyógyulás
60-70%-ka a páciens kezében van, a maradék az orvoséban. Azért a páciens kezében,
mert a gyógyulás alapja a diabetikus diéta, melyet a betegnek feltételek nélkül teljesíteni
kell. Ez után jöhetnek a gyógyszerek vagy az inzulín és a testmozgás. Ha ez nincs
betartva, nem tudjuk a vér cukorszintjét korlátozni és komplikációk keletkezhetnek.
Ezek közé tartozik pld. az érrendszer ill. a idegvégződések megkárosodása. Az erek
közül főleg a vékony erecskék vannak veszélyeztetve. Meg vannak viszont támadva
az artériák is, ami az alsó végtagok nyílt sebeihez vezet, gangrénák alakulnak ki ahol
az oxigénhiány kapcsán lehetőség nyílik a baktériumok szaporodására ami egészen
az amputáláshoz vezethet. Továbbá nagyon veszélyes a szem érrendszerének
károsodása, mikor a bevérzések vakságot is okozhatnak. Éppúgy a vese erezetének
megkárosodása a dialízis ill. veseátültetés felé sodorhatja a beteget. Az ereken
kívül a cukorbaj megtámadhatja az idegvégződéseket is. Ú.n. polyneuropátiák
keletkezhetnek, melyek nem csak zsibbadást és fájdalmat okozhatnak a végtagokban
de megtámadhatják a szívet, gyomrot vagy a test bármelyik részét.

Hogyan lehet megelőzni a cukorbajt?

Megelőzésről akkor lehet beszélni ha a páciens még nem cukorbajos. Óvakodni
kell a mértéktelen evéstől. E. P. Joslin, amerikai orvos azt mondja, hogy a cukorbaj
a mértéktelenség adója. Fontos az egészséges életvitel, ügyelni kell a kilókra, a
rendszeres testmozgásra. Evvel nem csak a cukorbajt lehet megelőzni de az érrendszeri
megbetegedéseket is, mert a cukorbaj az érrendszeri megbetegedések előfutára.
Diabetikusoknál ez nagyon gyakori. De ha már meg van a cukorbaj a legfontosabb
ügyelni az egészséges életmódra és a diéta betartására.
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BALESET! Valóban nem eshet meg velünk?
Az orvoshoz nem csak betegségek miatt megyünk el, hanem balesetek kapcsán is.
Ezek megeshetnek velünk otthonunkban, a munkahelyünkön, közterületen vagy a
természetben.
A balesetek szokványos dolgok. A statisztikák szerint Szlovákiában a
munkaképtelenség összesének a 9%-át alkotják. Ez naponta 173 balesetet jelent.
Más szavakkal, minden 8-adik percben adódik egy eset, amely orvosi segítséget
igényel. Csak az érsekújvári járásban ez 1294 balesetet jelent évente, ami az
országos összérték 2,04%-át képezi. A gazdasági tevékenységek szempontjából a
legtöbb az ipari baleset, 26,9%, ezt követik a nagy- ill. kiskereskedelmi balesetek
7,8%-al és a harmadik helyen találhatók a forgalmi, ill. raktári balesetek 5,9%-os
mértékben. (Forrás: Statisztikai hivatal)
Ha el is kerülnek minket a balesetek és meg vagyunk győződve róla, hogy a
figyelmünk elegendő, nem biztos, hogy ennek mindig így kell lennie. Az agyunk
szüntelenül működik és naponta több ezer információt kap a környzetéből, ha akarjuk,
ha nem. Ezek alapján irányítja gondolataink folyását. Gyakran el vagyunk gondolkodva
és egészen másra gondolunk, mint amit a helyzetünk megkövetelne, pld. a reggeli
felszállásnál a vonatra, a síkos megállókon, a tefonálásnál vezetés közben, vagy az
otthoni vacsora főzése közben. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy az agyunk úgy
működik mint egy szekvenciós gépezet. Ez azt jelenti, hogy nincs berendezkedve több
feladat egyidejű megoldására. Ezt ne felejtsük el. Ha nem hiszik, próbáljanak hírek
hallgatása közben egy érdekes könyvet olvasni és egyik kezükkel kevergetni a gulyást,
hogy ne égjen oda. Igazán hiszünk abban, hogy a baleset elkerül minket?

Amit nem biztos, hogy tudnak rólunk...
A gyerekek már játszhatnak. Martina Starzyk-nak is köszönhetően.
2012 október 5.-én Érsekújvárban
felavatták a megújult andódi utcai
játszóteret. A felújításra szükséges
összeget megszavazta ugyan a városi
képviselő-testület, de hozzájárultak más
intézmények és személyek is, mint pld.

a Tesco Alapítvány. Pischinger Géza
mérnökkel, Érsekújvár polgármesterével
együtt megkapta a lehetőséget, hogy
felavassa a játszóteret MUDr. Martin
Starzyk, PhD., MBA, érsekújvári városi
képviselő is. Ahogy mondja, „városunk,
Érsekújvár, a polgármester és a
képviselők által arra igyekszik, hogy
minél szebbé tegye a környezetet
ahol élünk. Kevés olyan város van e
vidéken, amely ennyire a szívén viselné
parkjai szépségét, azokat a helyeket,
ahol a városlakók sétálhatnak.“
Martin Starzyk főleg két körülményt emel
ki a játszótér felújításával kapcsolatban:
a gyermekeink szabadideje értelmes
eltöltését és egyben a játszás közbeni
bitosságukat. „Nagyon fontos, hogy
gyermekeink ne töltsék idejük túlnyomó
részét a rideg bevásárlóközpontokban,
hogy új, biztonságos, fúvel, fákkal
teli játszótereket kapjanak. Ezért
igyekszünk minél több városi
zöldövezetet újraéleszteni és az egyik
közülük ez az andódi utcai is, amely
ezeddig nagyon elhanyagolt, és nem túl
biztonságos állapotban volt.“

Doktor Wurster Andor
tanácsol:
Doktor úr, létezik utasítás
a páciensek számára hogy
kerülhetik el a balesetet?
„Természetesen.
A baleseteknek sokfélék
lehetnek, nagyon sok
okuk és jellegük lehet.
Tehát a tanácsom az,
hogy elővigyázatosnak,
megfontoltnak kell
lennünk és mindig arra
kell gondolnunk amit
cselekszünk. És nem
szabad elfelejteni, hogy rengeteg
balaset adódik a gépek, járművek
meghibásodásából. Ezért fontos védő
kellékeket és öltözéket viselni, betartani
az előírt biztonsági szabályokat. A
közlekedésben is nagyon fontos az
óvatosság. Egyfelől a járművezetők,
másfelől a járókelők részéről.
Például az átkelésekkor.“

miniANKÉTA
Milyen problémákkal
érkezünk a rendelőbe?
Marián Obranec
Komjatice

„A körzeti orvosom
küldött el ide.
Tolókocsiban járok
és 18 év után a jobb
combomon egy nagy
nyomási fekély keletkezett. A seb mély
volt, egészen a csontig hatolt és
nagyon fájdalmas. Most már viszont jó.
Kezd gyógyulni és a feleségemmel
együtt nagyon elégedettek vagyunk.“

Beata Morvayová

Nové Zámky

„Munkahelyi balesetet
szenvedtem. Megsérült
az egyik újjam a
kezemen. A sürgősségi
osztályon megkaptam
az első segélyt, de a sérülés szakorvosi
beavatkozást igényelt. Ezért jöttem
el ide. Ez a sebészeti rendelő van a
legközelebb a lakóhelyemhez. Először
vagyok itt és az ismerőseim tanácsára
jöttem el.“

Anton Sádovský
Lipová

„Már hoszabb ideje
volt egy kinövés a
szemem alatt. Mivel
nagyobbodott, attól
féltem, hogy komolyabb
problémát okozhat a jövőben. Ezért
úgy döntöttem, hogy eljövök. Az
ambuláns kezelés meg volt egy-kettő.
Most már behegedt a seb és a varratok
eltávolítására jöttem el.“
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