1/2013

INFORMÁCIE
pre pacientov

Vážení pacienti, milí čitatelia,
dovoľte, aby som vám predstavil prvé číslo nášho nového
interného časopisu Chirurgia.

Objednanie
na vyšetrenie

Keď som s kolegami lekármi pred rokmi ošetroval pacientov
v nemocnici, chodilo k nám veľa pacientov s potrebou
ambulantnej starostlivosti. Bohužiaľ nebolo toľko času sa im
venovať a keďže v Nových Zámkoch bol vtedy nedostatok
chirurgických ambulancií, rozhodli sme sa jednu založiť.

Na bežné vyšetrenie do
našich ambulancií nie je
potrebné sa objednať.
S výnimkou plánovaných
zákrokov a vyšetrenia
v cievnej ambulancii
u MUDr. T. Molčana,
vždy vopred, telefonicky
(pacient je objednaný na
konkrétny deň a hodinu).

Tento časopis vám prinášame preto, aby ste boli ako
pacienti, informovaní, že tu máme ambulanciu, ktorá
poskytuje odbornú zdravotnú starostlivosť v najlepších
možných podmienkach v rámci Nových Zámkov, Štúrova a
okolitého regiónu. Časopis je tu preto, aby ste o nás mali čo
najviac informácií, pretože v prípade potreby môžete našu
ambulanciu navštíviť.
Okrem štandardnej chirurgickej liečby poskytujeme
aj nadštandardné výkony, ako sú bezbolestná liečba
hemoroidov, liečba kŕčových žíl, vlhká terapia diabetickej
nohy, terapia rázovou vlnou, to znamená bolestivé stavy
kĺbov, bolestivé stavy svalov, meranie členkových tlakov,
korekcie jaziev a výrastkov, odstraňovanie znamienok
nadštandardným šijacím materiálom. Dokážeme tiež liečiť
celulitídu. V Štúrove poskytujeme aj ošetrovanie všetkých
traumatologických stavov a zlomenín.

CHIRURGIA, s.r.o. prevádzkuje štyri
chirurgické ambulancie
Chirurgická ambulancia, Nové Zámky
Cievna chirurgická ambulancia, Nové Zámky
Chirurgická ambulancia, Štúrovo
Traumatologická chirurgická ambulancia,
Štúrovo

Kontakt
CHIRURGIA, s.r.o. - PANMED zdravotnícke
centrum 1.posch., SNP 42/A, Nové Zámky,
telefón: 0918 994 579
CHIRURGIA, s.r.o. - Poliklinika PK,
Jesenského 85, Štúrovo, t.: 036 7565 146

Pacienti sú vybavovaní
podľa poradia ich
príchodu do ambulancie.

Prednostné
vyšetrenie
Pacienti sa taktiež môžu
objednať na prednostné
vyšetrenie na konkrétnu
hodinu za poplatok
podľa platného cenníka.
S výnimkou cievnej
ambulancie.

Zakladáme si na korektnom prístupe k pacientovi.
Ponúkame nadštandardné výkony a materiály a tým pádom
aj garantujeme výsledok našej práce. Od anamnézy,
kvalitného vyšetrenia pacienta, kvalitného stanovenia
diagnózy, až po nastavenie kvalitnej terapie.
Každodenná prax v ambulancii potvrdzuje, že naše liečebné
materiály a postupy pomáhajú uzdravovať pacienta a
zlepšujú hojenie rán. Našim cieľom je vždy vyliečenie
pacienta a jeho maximálna spokojnosť.

Odporúčací lístok
od obvodného
lekára

Tešíme sa na stretnutia s vami a prajeme vám príjemné
čítanie.

Dnes môže prísť pacient
k odbornému lekárovi
priamo, tzn. výmenný
lístok nie je potrebný.

V mene kolektívu Chirurgia, s.r.o.,

MUDr. Andor Wurster

MUDr. Silvester Demo

MUDr. Martin Starzyk, PhD., MBA

MUDr. Svetozár Štěpánek

MUDr. Tibor Molčan

www.chirurgia.name

Poradie pacientov

PREDSTAVUJEME ODBORNÍKOV
chirurgickej ambulancie Chirurgia, s.r.o.

MUDr. Svetozár Štěpánek:

„Kvalitná medicína a empatický prístup k pacientom“
MUDr. Štěpánek je členom kolektívu lekárov Chirurgia, s.r.o. od jej
počiatkov a za svojimi pacientmi dochádza zo Serede.
Pán doktor, čo rozhodlo o Vašom
smerovaní lekára?
Ťažko povedať. Šiel som medicínu
študovať s jasným zámerom, že som
chcel byť chirurg a že sa chcem venovať
chirurgii.
Aké boli Vaše začiatky?
Mal som šťastie na skvelých učiteľov. A
keďže som sa mal od koho učiť, čo je
dôležitá vec, snažil som sa to potom
všetko zasa vrátiť mladým chlapcom.
Mnoho mladých lekárov „vyrástlo“
práve pod Vašim vedením. Môžete nám
menovať aspoň zopár z Vašich žiakov?
Tak napríklad doktor Bohucký, primár
v Galante, to je môj žiak. Profesor Trnka,
terajší šéf ich detskej chirurgickej kliniky,
to je chlapec, ktorý začínal pri mne. Primár
Škultéty z 1.chirurgickej kliniky.
Čo Vám vo Vašom profesionálnom
pôsobení najviac utkvelo v pamäti.
No, za 45 rokov toho bolo veľa. Bol som
napríklad prítomný pri prvej transplantácii
srdca na Slovensku. Čo sa týka môjho
pôsobenia v ambulancii Chirurgia,
s.r.o., máme jednu pacientku, ktorá už
bola „odsúdená“ na amputáciu oboch
končatín a podarilo sa mi ju zachrániť.
Všetko sa dá, len to vždy vyžaduje okrem
doktora, ktorý sa tomu rozumie a má na to
prostriedky, aj pacienta, ktorý sám chce.

Mohli by ste čitateľom objasniť jej
prípad trochu bližšie?
Pani Knihárová prišla do ambulancie
s ťažkými trofickými vredmi, najprv na
jednej končatine, s veľmi zanedbaným
liečením. Samozrejme mala strach, že
príde o nohy. Tú nohu, s ktorou prišla, sa
podarilo po nejakom pol roku zahojiť. No
potom som zistil, že druhá noha, na ktorú
pacientka krívala, bola ešte horšia. Tak
začala liečba tej druhej nohy.
Ťažkosti pani Knihárovej
pravdepodobne trápia viacerých. Čo
považujete, ako odborník, v tomto
konkrétnom prípade za najväčší
problém?
V prvom rade neskorý príchod k nám
a samozrejme aj dlhá doba od príchodu
pacientky k lekárovi prvého kontaktu, čiže
k obvodnému lekárovi a jej príchodu do
našej ambulancie. Samozrejme na hojenie
jej rán mala vplyv aj jej cukrovka, ale tá nie
je takého rozsahu, aby ovplyvnila výsledok
liečby. Pacientka nemala vyslovene typické
cukrovkárske vredy, keďže cukrovka bola
u nej zistená až druhotne. V tomto prípade
išlo o typické žilné vredy.
Vedeli by ste povedať, koľko pacientov
prešlo Vašimi rukami za tie roky?
Za toľké roky hrozne veľa. To sa nedá
povedať. Boli to tisícky a tisícky ľudí.

Zachránená pred amputáciou oboch nôh
Pani Tatiana
Knihárová už bola
takmer na operačnom
stole. Vďaka
odbornému prístupu
jej ošetrujúceho
lekára a použitiu
najmodernejších
liečebných metód
v ambulancii
Chirurgia, s.r.o. má
v súčasnosti obidve
dolné končatiny
takmer vyliečené.
Na otázku, čo znamená v jej živote
Chirurgia, s.r.o. a jej ošetrujúci lekár MUDr.
Štěpánek, odpovedá: „Všetko. Pán doktor
mi dal obidve nohy kompletne do
poriadku. Skutočne nie stopercentná,
ale dvestopercentná starostlivosť
o mňa. Stiahol ma z operačného stola‚
za päť minút dvanásť‛ a zachránil
ma pred amputáciou oboch dolných
končatín. Dnes je už jedna noha úplne
vyliečená, tej druhej ešte trošičku
chýba. Hojí sa pomalšie. Myslím si, že
je to kvôli mojej cukrovke.“
MUDr. Štěpánek k liečbe druhej nohy
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dodáva: „Išlo to veľmi pomaly, ale za
pomoci najmodernejších liečebných
metód, ktoré sa momentálne vo svete
využívajú na liečbu týchto ťažko
sa hojacich a vlastne do nedávna
nehojacich sa defektov, sa nám
podarilo tú nohu takmer úplne vyliečiť.
Zostal tam asi 1,5 krát 1 centimeter
defektu, ktorý je najúpornejší, ale aj to
sa jej pomaličky začína uzatvárať.“
Mnoho ľudí chodí k lekárovi so stiesnenými
pocitmi, obavami a strachom.
Ako to bolo v prípade pani
Knihárovej? „Viete, vtedy som
sa veľmi bála. Prišla som sem
na pohotovosť s ľavou nohou,
ktorá mi krvácala. Ambulanciu
už zatvárali a mala som preto
skutočne šťastie, že ma pán
doktor hneď zobral. Ranu
mi zašil, obviazal a odvtedy
k nemu chodím. Nebála som
sa jeho ako osoby, ale hlavne
zašívania. Teraz sem už chodím
tri roky a naozaj s odľahčeným
pocitom a spokojná. S pánom
doktorom vždy podebatujeme
a tým sa každá moja liečebná
kúra odľahčuje.“

Tým pacientom, ktorí majú obavu a
ktorí sa boja prísť a povedať o všetkých
problémoch lekárovi, odkazuje pani
Knihárová po svojich skúsenostiach,
nasledovné: „Mala som prísť oveľa skôr,
kým sa to nerozšírilo a preto by som
pacientom určite odkázala, nech nikdy
nečakajú. A či sa bude ich doktor tváriť
kyslo alebo slano, je to jedno. Nech
nečakajú, aby nedopadli tak ako ja.
Keby som bola prišla hneď, už by som

Tým, že som pracoval na špičkovom
chirurgicko-klinickom pracovisku na 2.
chirurgickej klinike v Bratislave, tak som
mal možnosť riešiť nielen ambulantné
zákroky, ale samozrejme aj operačné.
S čím všetkým ste sa v rámci svojej
praxe stretli?
Keďže voľakedy nebola chirurgia
rozdelená na rôzne oblasti, chirurg musel
od preparácie lebky, až po odrezanie
malíčku na ľavej nohe, vedieť všetko.
Takže sa stávalo, že keď som mal
službu, prihodilo sa krvácanie do mozgu,
amputácia predkolenia a medzitým som
ešte riešil zauzlenie čriev. Takže bola to
celá škála. Stávalo sa aj to, že napríklad,
ak sa na oddelení maľovalo, zobrali sme
sa a dvaja sme išli na urológiu, dvaja na
gynekológiu a dívali sme sa. A neskôr sa
nám to veľmi zišlo. Lebo stokrát sa mi
stalo, že som otvoril brucho, lebo bolo
jasné, že tam niečo je, ale ani gynekológ
nevedel presne, ani my sme si neboli
istí, tak som to otvoril a nakoniec to bolo
mimomaternicové tehotenstvo. A musel
som to vyriešiť. Nemohol som nechať
čakať pacientku ležať tri hodiny, kým príde
gynekológ. Keby som to nebol býval vedel,
ako by som to urobil?
Čo by ste mohli, pán doktor, odkázať
čitateľom, pacientom, ale aj širokej
verejnosti v mene ambulancie
Chirurgia, s.r.o.?
Zišla sa tu dobrá partia ľudí, ktorí sa
snažia robiť dobrú, kvalitnú medicínu pri
empatickom prístupe k pacientom.
To je v terajších pomeroch, ktoré panujú
v slovenskom zdravotníctve, výnimočné
a zvláštne.

možno mala po roku zahojenú aj túto
druhú nohu. Jedno je isté. Majú veľmi
kvalitné liečebné pomôcky, čo ma
zachránilo. Zo začiatku som chodila
trikrát do týždňa, potom keď sa to
zlepšilo, už len raz týždenne.“
Dnes, pri pohľade na takmer vyliečenú
pacientku sa doktor Štěpánek iba
pousmeje a povie: „Viete, keď si človek
predstaví, že mohla byť minimálne
bez jednej nohy a už teraz je tak, že
zabudne na barlu, tak to je úspech.“

ČO LIEČIME...?

Diabetická noha

„Diabetická noha je syndróm, ktorý zahŕňa veľa
symptómov. Základným znakom je, že rany na
nohách sa hoja u diabetikov veľmi zle. Väčšinou sa
aj rozpadávajú, hnisajú a dosť často to môže končiť
aj amputáciou. Tomu predchádza ťažký zápal,“
hovorí MUDr. Martin Starzyk, PhD., MBA, ktorý sa
v ambulancii Chirurgia, s.r.o. špecializuje práve na
diabetickú nohu.
Aké možnosti majú pacienti pri liečbe diabetickej
nohy? Doktor Starzyk hovorí: „Snažíme sa liečiť
diabetické nohy metódou vlhkej terapie, kde si
liečba vyžaduje špeciálne obväzy, ktoré máme
k dispozícii. Princípom liečby je udržanie vlhkého
prostredia rany. Vlhké prostredie podporuje delenie
a pohyb buniek v rane, udržuje na postihnutom
mieste správne pH a zásadne ovplyvňuje všetky
fázy hojenia. Liečime pacientov hydrokoloidnou
liečbou, ktorá je vlastne najnovší trend a prístup
k liečbe diabetickej nohy v kombinácii s modernými
antibiotikami a pravidelnými preväzmi.“

Základom je edukácia diabetikov o možných
komplikáciách tejto choroby a aktívne vyhľadávanie rizikových pacientov. Ako dodáva
doktor Starzyk, „samozrejme je k tomu potrebné, aby bol diabetológom dostatočne
kompenzovaný diabetes a pokiaľ sa dodržia štandardné postupy v tejto liečbe, tak nádej
na vyliečenie je dosť vysoká.“

3 OTÁZKY na
MUDr. Viera Starzyková diabetologická ambulancia

CUKROVKA - tichý spoločník

Cukrovka, pre mnohých známy pojem, no naopak, pre mnohých nie. Dá
sa vo všeobecnosti povedať, čo je akýmsi „spúšťačom“ tohto ochorenia?
V prvom rade treba povedať, že sa jedná o dva typy cukrovky. Prvý typ, ktorý sa
vyskytuje hlavne v detskom a mladšom veku, je spôsobený nedostatkom inzulínu.
Potom je to cukrovka druhého typu, ktorá postihuje ľudí väčšinou vo vyššom veku, ale
v poslednom období sa zistilo, že môže byť aj u detí. Môže mať viacero príčin. Je to
jednak genetická predispozícia a veľmi často je to nadváha. A spúšťačom môžu byť
stresové situácie, choroba, atď. Pacient má dostatok vlastného inzulínu, niekedy aj
nadbytok, ale vplyvom obezity je inzulín menej účinný, čím sa vlastne glukóza, ako
zdroj energie, nedostane do bunky. Bunka trpí jej nedostatkom a naopak v krvi sa cukor
zvyšuje.

Aké sú najzávažnejšie dôsledky pre zdravie človeka?

Cukrovka je veľmi vážne ochorenie. Povedala by som, že jej liečba je do 60-70% v
rukách samotného pacienta a zvyšok je v rukách lekára. V rukách pacienta preto,
lebo základom celej liečby je diabetická diéta, ktorú musí pacient bezpodmienečne
dodržiavať. A potom sú to lieky alebo inzulín a telesný pohyb. Keď sa tento režim
dostatočne nedodržuje a neudržujú sa glykémie (hladina cukru v krvi) v prijateľných
hodnotách, tak sa môžu vytvárať komplikácie. K hlavným komplikáciám patrí postihnutie
ciev a nervového zakončenia. Z ciev sú to hlavne tenké cievy. Postihuje však aj veľké
cievy, ktoré potom vedú jednak k nedokrveniu na dolných končatinách, tie sa otvárajú,
vznikajú gangrény (odumieranie tkaniva v dôsledku chýbajúceho kyslíka, čím sa stáva
vhodným prostredím pre život a rozmnožovanie baktérií), ktoré v pokročilom štádiu
môžu viesť až k amputácii. Ďalej postihuje cievy na očnom pozadí a zakrvácanie do
očného pozadia, čo vedie až k slepote. A takisto obličkové cievy, čo často vedie pacienta
až na dialýzu, prípadne k transplantácii obličky. Okrem postihnutia ciev môže postihnúť
ešte aj nervové zakončenia. Vznikajú polyneuropatie, ktoré sú nielen tŕpnutia, bolesti
v nohách, rukách, ale sú to aj postihnutia orgánov, od srdca, cez žalúdok, črevá a v
podstate celý organizmus.

Ako je možné cukrovke predchádzať?

Predchádzať sa dá ešte v období, keď pacient cukrovku nemá. Mal by dbať na to, aby
sa neprejedal. Americký lekár E.P. Joslin hovorí, že cukrovka je v podstate daň za
prejedanie. Treba dodržiavať správnu životosprávu, udržiavať si normálnu hmotnosť,
denne mať dostatok telesného pohybu. Týmto sa predchádza nielen cukrovke, ale
aj kardiovaskulárnym chorobám, pretože cukrovka je akoby také predkolo práve
kardiovaskulárnych chorôb. Diabetici ich majú v oveľa väčšej miere. A keď už pacient
cukrovku má, tak je potrebné dôsledné dodržiavanie diéty a životosprávy.

1/2013

CHIRURGIA 3

ÚRAZ! Naozaj sa nám nemôže stať?
Lekára navštevujeme nielen v dôsledku chorôb, ale aj kvôli nutnosti ošetrenia po
úrazoch, ktoré sa nám môžu prihodiť doma, v práci, v meste alebo aj v prírode.
Úrazy nie sú neobvyklým javom. Podľa najaktuálnejších dostupných štatistík tvoria
na Slovensku úrazy približne 9% zo všetkých práceneschopností. To predstavuje
denne 173 úrazov. Inak povedané, každých zhruba 8 minút sa niekomu prihodí
úraz, ktorý si vyžaduje lekárske ošetrenie. Len v okrese Nové Zámky to činí 1294
úrazov ročne, čo predstavuje 2,04% celkových úrazov na Slovensku.
Podľa druhu ekonomickej činnosti sa na celkových úrazoch podieľa najviac
priemysel s 26,9%, nasleduje veľkoobchod a maloobchod so 7,8% a na treťom
mieste je doprava a skladovanie s 5,9%. (zdroj: Štatistický úrad SR)
Aj keď nás úrazy obchádzajú a sme presvedčení, že naša bežná pozornosť je
dostatočná, nemusí tomu vždy tak byť. Náš mozog neustále pracuje a denne
prijíma z okolia tisíce podnetov, či chceme alebo nie. Na základe toho spracúva,
vytvára a usmerňuje tok našich myšlienok. Často sme zamyslení a myslíme na niečo
celkom iné, než na situáciu okolo nás, napríklad pri rannom nastupovaní na vlak na
šmykľavom nástupišti, pri telefonovaní počas šoférovania alebo doma pri varení večere.
Odborníci nás upozorňujú, že mozog funguje ako sekvenčný stroj. To znamená, že nie je
uspôsobený na vykonávanie viacerých činností naraz. Mali by sme to mať na pamäti. Ak
neveríte, skúste pri počúvaní rozhlasových správ čítať nejakú zaujímavú knihu a zároveň
jednou rukou miešať mäso na guláš, aby vám neprihorelo. Niečo z toho sa vám nemusí
podariť. Naozaj sme presvedčení, že sa nám úraz nemôže stať?

Ako nás možno nepoznáte...
Deti sa už majú kde hrať. Aj zásluhou Martina Starzyka.
Dňa 5.10.2012 bolo sprístupnené do
užívania širokej verejnosti „vynovené“
detské ihrisko v parku na Andovskej ulici
v Nových Zámkoch. Na jeho obnovu
odsúhlasilo poskytnutie financií mestské
zastupiteľstvo, ale podieľali sa na nej aj

iné subjekty, ako je napríklad Nadácia
Tesco. Spolu s primátorom mesta Ing.
Gejzom Pischingerom, mal tú česť otvárať
toto ihrisko aj MUDr. Martin Starzyk, PhD.,
MBA, poslanec mestského zastupiteľstva
v Nových Zámkoch. Ako hovorí, „mesto
Nové Zámky sa prostredníctvom
primátora mesta a poslancov
mestského zastupiteľstva snaží
skrášľovať prostredie, v ktorom žijeme.
Je málo miest v našom okolí, ktoré by
si zakladali na krásnych parkoch, na
miestach, kde by sa mohli obyvatelia
trošku poprechádzať.“
Martin Starzyk zdôrazňuje najmä
dva dôležité aspekty celého projektu
znovuotvorenia detského ihriska a to
zmysluplné trávenie voľného času našich
detí a bezpečnosť prostredia, v ktorom
sa hrajú. „Je dôležité, aby naše deti
netrávili čas len v obchodných domoch,
ale tento čas trávili aj na nových
a bezpečných ihriskách so zeleňou.
Preto sa snažíme revitalizovať mestské
parky v Nových Zámkoch a jedným
z nich bol aj park na Andovskej ulici,
ktorý bol veľmi zanedbaný a z hľadiska
bezpečnosti detí nevyhovujúci.“

MUDr. Andor Wurster radí:
Pán doktor,
existuje nejaký návod,
rada pre pacientov, ako sa
vyhnúť úrazom?
„Samozrejme. Príčin, ako
aj charakterov úrazov je
strašne veľa. Takže rada
pre pacientov by bola taká,
že treba byť obozretný a
treba vždy myslieť na to,
čo robím. A nezabúdať, že
strašne veľa pracovných
úrazov vzniká v dôsledku
porúch a chýb strojov. Preto
je veľmi dôležité používanie pracovných
ochranných pomôcok a prostriedkov,
dodržiavanie postupov prevádzkovania
strojov alebo bezpečnostných predpisov.
Pri doprave je potrebné byť na cestách
maximálne obozretný a opatrný. Na
jednej strane ako vodič, na druhej strane
ako chodec, napríklad pri prechode na
druhú stranu cesty.“

miniANKETA
S akými problémami
prichádzate do ambulancie?
Marián Obranec
Komjatice

„Poslala ma sem moja
ošetrujúca lekárka. Som
na invalidnom vozíku
a po osemnástich
rokoch sa mi na pravom
stehne spravila veľká preležanina, čo mi
spôsobilo veľkú ranu. Rana bola hlboká
až do kosti a veľmi bolestivá. Teraz
je však už dobre. Hojí sa to a spolu s
manželkou sme veľmi spokojní, že sa to
takto zahojilo.“

Beata Morvayová

Nové Zámky

„V práci sa mi stal
pracovný úraz. Poranila
som si prst na ruke.
Na pohotovosti mi to
prvotne ošetrili a keďže
toto poranenie vyžadovalo ošetrenie v
odbornej ambulancii, prišla som práve
sem. Táto chirurgická ambulancia je
k môjmu bydlisku najbližšie. Som tu
prvýkrát a túto ambulanciu mi poradili
známi.“

Anton Sádovský
Lipová

„Už dlhšiu dobu
ma pod okom trápil
výrastok. Nakoľko sa
mi zväčšoval, obával
som sa, aby mi neskôr
nespôsobil vážne problémy. Preto
som sa rozhodol prísť. Ambulantné
odstránenie prebehlo bez problémov.
Teraz som už prišiel na vybratie stehov
zo zahojenej rany.“
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