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Vážení citatelia. 

Fakultná nemocnica sa rozhodla opäť po dlhšej prestávke obnoviť 
Magazín Fakultnej nemocnice Trnava. Tento magazín je miestom, 
kde sa dočítate mnohé užitočné informácie o našej nemocnici. Do-
zviete sa, ako napredujeme a modernizujeme našu nemocnicu. V 
nedávnom období získala nemocnica nový výkonný CT prístroj, 
ktorý urýchli prácu lekárom a skráti čakacie lehoty pacientom. Zís-
kali sme zlatú medailu ceny Angels za liečenie cievnych mozgových 
príhod. Máme cez 300 nových lôžok, ktoré už dnes slúžia pacien-
tom. V tomto čísle sa teda dočítate, čo sme zmodernizovali a ako 
vylepšujeme prostredie nemocnice práve pre pacientov. V časopise 
sa tiež dozviete,   kto sú naši lekári a akú prácu vykonávajú. Práca 
lekára nie je jednoduchá, je to práca, ktorá si zaslúži viac pozornos-
ti a úctu. Lekárske povolanie je povolanie, ktorého štúdium netrvá 
iba šesť rokov, ale lekár sa vzdeláva celý život. Aj v našej nemocnici 
pôsobia lekári, ktorí si zaslúžia pozornosť verejnosti a prostredníc-
tvom tohto magazínu sa môžete o práci našich odborníkov dozve-
dieť viac. Prajem čitateľom tohto magazínu, aby sa dozvedeli mnoho 
užitočných informácií, ktoré im skrátia čakanie v našej nemocnici. 

MUDr. Daniel Žitňan, MPH
Generálny riaditeľ FN Trnava

Informácie

Vydáva: 
Fakultná nemocnica Trnava, 
A. Žarnova 11, Trnava, 
IČO: 00610381
DIČ: 2021191084
IČ DPH: SK2021191084

ˇ

ISNN 
ISSN 1339-7028 
www.fntt.sk
Zdroje obrázkov sú zo 
stránky www.freepic.com

Redakcná rada

Šéfredaktor:
Mgr. Denisa Lovecká, MPH.
Clenovia redakcnej rady:
MUDr. Viliam Vadrna, MBA
Ing. Gabriela Demčáková 
MUDr. Andrej Klepanec, PhD.
Mgr. Emília Jamrichová 
Dizajn:
Mgr. Matej Martovič, PhD. 

ˇ

Vážení citatelia. 

Dovoľte mi, aby som sa prihovorila v mene celej redakcie Magazínu 
Fakultnej nemocnice Trnava. Opäť sme začali s vydávaním tohto 
časopisu po dlhšej prestávke. Život v nemocnici je stále v pohybe a 
je to organizmus, ktorý sa neustále mení. Chceme, aby ste o týchto 
zmenách vedeli a preto sme sa opäť pustili do vydávania nášho ča-
sopisu, ktorý je plný informácií z nášho interného prostredia. Náj-
dete v ňom však aj užitočné rady a zaujímavosti z oblasti zdravia. 
Prajem Vám príjemné čítanie. 

Mgr. Denisa Lovecká, MPH
šéfredaktor 

ˇ

ˇ ˇ



OBSAH

5
Unikátny výkon na  

Urologickej klinike  

Fakultne nemocnice  

v Trnave  prvýkrát na 

Slovensku

9
Zo života 
nemocnice

13
Preventívne 
prehliadky 

15
Reholná 
sestra  
Zdenka 
Schelingová 

17
Otvorili sme nadštan-

dardné izby na Onko-

logickej klinike

‘

OBSAH
Laparoskop-
ická 3D veža  
pomáha  
lekárom pri  
zložitých  
operáciách

3

Vyme-
nili sme 
cez 300 
lôžok

6

Nemocni-
ca má 
nový CT 
prístroj 

7

Za liec-
bu  cievnej  
mozgovej 
príhody   sme 
získali  tretiu 
zlatú  medailu

11 ˇ

ˇ



Urologická 
klinika

Laparoskopická 
3D veža 
pomáha 

lekárom pri 
zložitých 

operáciách

Z titulnej strany

3



nej liečby.  Jednouzo zásad je, že 
operačná liečba pacientov sa vyko-
náva na princípoch miniinváznos-
ti. Dôvodov využívania miniinvá-
znosti je hneď niekoľko. Znižujú sa 
riziká pooperačných komplikácií, 
u pacientov je rýchlejšia rekonva-
lescencia, ale taktiež sa dosahuje 
aj lepší terapeutický efekt. Svetové 
trendy využívajú aj lekári Urologic-
kej kliniky vo Fakultnej nemocnici 
Trnava pri operáciách prostredníc-
tvom najmodernejšej techniky v po-
dobe laparoskopickej 3D veže.

M

Vo Fakultnej nemocnici Trna-
va bola zakúpená laparoskopická 
3D veža, ktorá disponuje moder-
nými technológiami. Tieto tech-
nológie uľahčujú prácu nielen 
operatérovi, ale zároveň pred-
stavujú aj prínos pre samotného 
pacienta. Okrem bežných výhod 
laparoskopickej operatívy, ako sú 
miniinváznosť, rýchlejšia rekon-
valescencia a teda rýchlejší ná-
vrat pacienta do bežného života, 
zabezpečuje taktiež dokonalejšiu 
orientáciu v operačnom poli. Vďa-
ka trojrozmernému obrazu vo Full 
HD rozlíšení umožňuje väčší pre-
hľad v anatomických štruktúrach, 
presnejšiu preparáciu tkanív, čo 
znižuje riziko komplikácií. Vďaka 
detailnému prehľadu operovaného 
miesta, operačný tím minimalizuje 
peroperačné krvné straty, rovnako 
ako poranenie okolitých orgánov. 
Samotný 3D pohľad predstavuje 
výhodu aj pri šití vnútorných or-
gánov, vzhľadom k presnejšej re-
alizácii sutúr, lepšej manipulácii s 
prístrojmi a redukcii komplikácií 
ako malpozícia klipov či krvácania.
Laparoskopická 3D veža dispo-
nuje modernými technológiami, 
ktoré zabezpečujú ľahký priebeh 
operácie a operačný tím sa vďaka 
technológiám môže lepšie sústre-
diť na samotnú operáciu. Prístroj 
má zabudované vyhrievanie, kto-
ré zabraňuje zahmlievaniu obrazu 

v distálnej časti endoskopu. Ďalej 
disponuje sterilným návlekom na 
endoskop a kameru, vďaka čomu 
je kamera a endoskop neustále prí-
tomný na operačnej sále k okamži-
tému použitiu. Kamera je vybavená 
automatickým zaostrovaním, ktorá 
poskytuje operačnému tímu počas 
celej operácie ostrý obraz. Veľkou 
výhodou tohto prístroja pre pa-
cientov je skrátenie celkovej doby 
operácie, čo má pozitívny vplyv aj 
na pooperačný priebeh hospitali-
zácie.

Laparoskopická 
3D veža pomáha 
pacientom na 
urológii

Technika laparoskopickej 3D veže

Lekári z Urologickej kliniky FN Tr-
nava pracujú v súčasnosti s najmo-
dernejšími technológiami a radia 
sa tak medzi špičkové pracoviská. 
Tím lekárov musí prijať počas svo-
jej praxe niekoľko výziev.
Jednou z výziev pre lekárov Uro-
logickej kliniky vo FN Trnava bola 
aj 56 ročná vitálna pacientka, kto-
rá podstúpila CT vyšetrenie pre 
bolesti chrbtice. Z CT bolo okrem 
iného vidieť aj obrovský ventrál-
ne uložený tumor pravej obličky, 
ktorý zasahoval dutý systém bez 
nálezu metastáz. Následne bola 

pacientke stanovená diagnostika 
a naplánoval sa operačný postup. 
Vďaka novému prístrojovému vy-
baveniu lekári napriek veľkosti 
tumoru pacientku indikoval k la-
paroskopickej pravostrannej ra-
diskálnej nefrektómii. Výkon sa 
realizoval pomocou 3D veže. Po 
vizualizácií a preparácií orgánov, 
lekári spozorovali tesné naliehanie 
tumoru na duodenum (dvanást-
nik). Práve vďaka dokonale ostré-
mu 3D pohľadu bola možná u pa-
cientky detailná preparácia, a teda 

zachovanie duedena (dvanástnika) 
a dôkladne ošetrenie v spolupráci s 
chirurgom. Pacientke museli lekári 
zaviesť  nazogastrickú 
sondu. Vzhľadom k náročnosti 
výkonu musela byť pacientka pre-
ložená na Kliniku anestéziológie 
a intenzívnej medicíny a po stabi-
lizovaní stavu späť na urologickú 
kliniku, kde na tretí pooperačný 
deň extrahovali lekári nazogastric-
kú sondu. Pacientka následne rea-
limentovali a vertikalizovali a bez 
akýchkoľvek pooperačných kom-
plikácií bola v dobrom klinickom 
stave prepustená do ambulantnej 
starostlivosti. Aj tento prípad je 
dôkazom toho, že špičkové tech-
nológie prinášajú pacientom kva-
litnejšiu zdravotnú starostlivosť 
a lekárom lepšie prostriedky pre 
diagnostiku rôznych chorôb.

oderná medicína mení vša-
de vo svete spôsoby operač-
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Unikátny výkon na 
Urologickej klinike 
Fakultnej 
nemocnice 
v Trnave  prvýkrát 
na Slovensku

ekári Urologickej kliniky Fakultnej  nemocni- 
 ce v Trnave majú za sebou unikátny  zákrok. 
Pacientovi s inkontinenciou moču implantovali typ 
pásky ATOMS (Adjustable Transobturator Male 
System), ktorý bol na Slovensku implantovaný prvý 
raz.

Metóda tohto operačného zákroku môže pomôcť pa-
cientom s problémom inkontinencie. Jedinečnosť tej-
to metódy spočíva v tom, že je minimálne invazívna a 
je možné ju korigovať podľa potreby pacienta. „Počas 
operácie je pacient v spinálnej alebo celkovej anestézií. 
V spodnej časti lonovej kosti sa vytvorí tunel, kde sa 
obojstranne prevlečie implantát, teda páska ATMOS. 
Pacienti uvádzajú zlepšenie zdravotného stavu až o 
90%, či takmer 70% dosiahnutie úplnej kontinencie,“ 
uviedol primár oddelenia MUDr. Marián Cvik, PhD.
Na priebeh prvého zákroku dohliadal renomovaný 
urológ, doc. Roman Zachoval, PhD., MBA z Tho-
mayerovej nemocnice v Prahe. „Tento tím je skvele 

vyškolený a má množstvo skúseností. Ja im dávam už 
len dobré rady a tipy. Tento druh zákroku môže byť pre 
pacientov skutočne prínosný a v mnohých prípadoch 
dokáže problém inkontinencie úplne odstrániť,“  dodal 
doc. Zachoval.

Urologické oddelenie v o Fakultnej nemocnici Trnava 
má svoju dlhodobú históriu. V súčasnosti je na odde-
lení zastúpené široké spektrum výkonov od elektív-
nych až po operačné výkony radikálne pri onkologic-
kých ochoreniach vrátane derivačných operácií.   „Z 
tohto prvenstva mám obrovskú radosť, pretože aj reali-
zácia tohto výkonu je dôkazom toho, že lekári v našej 
nemocnici majú snahu robiť špičkovú medicínu, ktorá 
pacientom dokáže skvalitniť život. Snahou vedenia je 
podporovať tieto aktivity a vytvárať priestor a vhodné 
podmienky, ktoré robia našu nemocnicu jedinečnou,“  
povedal generálny riaditeľ nemocnice MUDr. Daniel 
Žitňan, MPH. Fakultná nemocnica Trnava sa stala 
prvou nemocnicou na Slovensku, v ktorej môžu pa-
cienti podstúpiť liečbu prostredníctvom implantova-
nia pásky ATMOS  

L

Operácia
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Vymenili sme cez 300 lôžok
Fakultná nemocnica Trnava po-
kračuje vo zvyšovaní komfortu 
pacientov. Nemocnica vymenila 
303 lôžok, z ktorých je 273 pre 
dospelých pacientov a 30 postie-
ľok pre detských pacientov. Vý-
mena sa uskutočnila na 16-tich 
oddeleniach v celej fakultnej ne-

Nové lôžka boli do Fakultnej ne-
mocnice Trnava dodané v niekoľ-
kých fázach, pričom sa postupne 
menili na 16-tich oddeleniach. 
Lôžka boli zakúpené centrál-
ne Ministerstvom zdravotníctva 
SR. „Vďaka novým lôžkam sa opäť 
zvýši komfort pacientov. Ďalším 
pozitívom je, že ide o moderné lôž-
ka, ktoré uľahčia nášmu personálu 
manipuláciu s pacientmi“, povedal 
Daniel Žitňan generálny riaditeľ 
Fakultnej nemocnice Trnava. V 

nemocnici sa vymenilo 303 lôžok, 
spolu s antidekubitnými matracmi, 
ktoré predchádzajú vzniku preleža-
nín. Vymenené lôžka sú polohova-
teľné, rôznych typov, od klasických 
až po lôžka, ktoré sa využívajú pre 
špeciálne výkony. Ide o hydrau-
lické lôžka, elektrické lôžka, lôžka 
pre potreby jednotky intenzívnej 
staroslivosti a bariatické lôžka, kto-
ré sú určené pre pacientov s nad-
váhou. Okrem lôžok pre dospe-
lých pacientov boli vymenené aj 
lôžka na detskej klinike. Lôžka sa 
ihneď po dovezení začali po jed-
notlivých oddeleniach meniť a už 
dnes slúžia pacientom FN Trnava.

Z nemocnice
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NEMOCNICA MÁ DVA NOVÉ CT PRÍSTROJE 

CT prístroj prišla uviesť do prevádzky aj ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská. Ide 
už o druhý CT prístroj vo Fakultnej nemocnici Trnava. 

akultná nemocnica Trnava 
spustila do prevádzky nový   

CT prístroj, pričom ide už  o 
druhý CT prístroj vo FN Trnava. 
Nový CT prístroj je náhradou za 
starší, ktorý bol z dôvodu zasta-
ranosti a poruchovosti odinštalo-
vaný.

Od novembra slúži pre pacientov 
nový CT prístroj. „Vo Fakultnej ne-
mocnici Trnava vieme vďaka dvom 
CT prístrojom vyšetriť až 70 pacien-
tov denne, pričom  čakacie lehoty na 
vyšetrenie CT prístrojom sú pre pa-
cientov približne do týždňa. Ročne 
je vo FN Trnava vyšetrených na CT 
pracovisku viac ako 12 000 pacien-
tov a realizovaných viac ako 900 
nevaskulárnych intervenčných vý-
konov pod CT kontrolou“, povedal 
Andrej Klepanec, primár Rádiolo-
gickej kliniky FN Trnava.
CT prístroj bol obstaraný a finan-
covaný z prostriedkov MZ SR. „Po 
rokoch prichádza postupne v slo-
venských nemocniciach k výraznej 
obnove prístrojovej techniky. Vďaka 

F novému CT budú mať aj pacienti 
vo Fakultnej nemocnici Trnava ešte 
kvalitnejšie vyšetrenie. Ide o ďalší z 
moderných prístrojov, ktoré minis-
terstvo zdravotníctva obstaralo z 
celkového počtu 17 CT pre 13 slo-
venských nemocníc. Vďaka centrál-
nemu obstarávaniu a elektronickej 
aukcii sme usporili celkovo približne 
17 miliónov eur v porovnaní s český-
mi cenami, ktoré nemocnice môžu 
investovať do ďalších oblastí, kde 
ich pacienti či zdravotníci najviac 
potrebujú, celkovo sa za posledné 3 
roky kúpilo 21 CT prístrojov do ne-
mocníc“ povedala ministerka zdra-
votníctva SR Andrea Kalavská.
Nový CT prístroj bude využívaný 
na nevaskulárne intervenčné vý-
kony realizované pod CT kontro-
lou, ako napríklad periradikulárna 
terapia, biopsie z nádorov, dre-
náže tekutinových kolekcií alebo 
rádiofrekvenčné ablácie nádorov. 
Ďalej sa bude využívať na realizá-
ciu všetkých druhov klasických CT 
vyšetrení, ako napr. CT vyšetrenie 
mozgu, CT angiografické vyšetre-

nia, CT vyšetrenie hrudníka, per-
fúzne CT vyšetrenia, virtuálna CT 
kolonoskopia a mnohé iné. „Sme 
radi, že aj vďaka novým prístro-
jom a technológiám vo FN Trnava 
neuustále zlepšujeme zdravotnú 
starostlivosť pre pacientov“, pove-
dal Daniel Žitňan, generálny riadi-
teľ FN Trnava.
Prístroj bude prevádzkovať  Rá-
diologická klinika, ktorá patrí me-
dzi popredné pracoviská v oblasti 
diagnostickej a intervenčnej rádio-
lógie na Slovensku. Medzi hlavné 
zamerania Rádiologickej kliniky 
patrí okrem diagnostických vyšet-
rovacích metód široké komplexné 
spektrum rádiologických terapeu-
tických vaskulárnych, ako aj nevas-
kulárnych intervenčných zákrokov 
vykonávaných pod kontrolou rá-
diologických zobrazovacích me-
tód. Rádiologická klinika zároveň 
poskytuje výučbovú základňu pre 
študentov Trnavskej Univerzity 
v Trnave a Univerzity sv. Cyrila a 
Metoda v Trnave.

Z nemocnice
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Zo života
nemocnice 

Je primárom Rádiologickej kliniky (3. z ľavej strany). Po-
čas jeho pôsobenia boli do klinickej praxe zavedené po-
četné miniinvazívne intervenčné rádiologické výkony, 
čím sa podarilo kliniku zaradiť medzi vedúce pracoviská 
na poli endovaskulárnej liečby na Slovensku. V nemoc-
nici vybudovali najväčšie Centrum na endovaskulárnu 
liečbu pre pacientov s akútnou ischemickou cievnou 
mozgovou príhodou v krajine. Pod vedením pána dok-
tora a v spolupráci s ďalšími jeho kolegami sa Fakultná 
nemocnica Trnava stala najväčším pracoviskom zaobe-
rajúcim sa endovaskulárnou liečbou pacientov s dialy-
začnými cievnymi prístupmi.

1 Andrej Klepanec dostal cenu ministerky 

 

Trnave sa 29. júna konala charitatívna cyklistická ak-
cia s názvom Bercajgel. Celkom osemnásť kilometrová 
trať sa začala na Hlbokej ulici v Trnave a cieľom bolo 
pomôcť detskému oddeleniu Fakultnej nemocnici Tr-
nava.  Zapojiť sa mohol ktokoľvek, kto mal chuť zobrať 
bicykel a pomôcť tak detskému oddeleniu vo Fakultnej 
nemocnici Trnava. Trať mala celkom osemnásť kilo-
metrov, pričom sa začala a aj končila na Hlbokej ulici v 
Trnave. Štartovné bolo dobrovoľné, takže každý mohol 
prispieť, koľko mohol. Celkom sa pre detské oddelenie 
vyzbieralo 1821,53 eur. Fakultná nemocnica Trnava 
spoločne s detským oddelením sa týmto chce poďako-
vať organizátorom Bercajglu za vyzbieraný dar. 

2 Charitatívny Bercajgel pre detské      
oddelenie

K deťom Detskej kliniky FN Trnava prišli na návštevu 
futbalisti FC Spartak Trnava a spríjemnili  im pobyt v 
nemocnici. Keďže niektoré deti nebudú mať Mikuláša 
doma, tak im futbalisti spravili spartakovského Miku-
láša v nemocnici.  Hráči priniesli deťom mikulášske 
balíčky, z ktorých mali radosť. Nechýbala ani autogra-
miáda na podpis karty jednotlivých hráčov. Práve ta-
kéto akcie vedia deťom vyčariť úsmev na tvári, čo má 
aj pozitívny vplyv na ich liečenie.

3 Spartakovský Mikuláš

Z nemocnice
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V celej nemocnici sme pre pacientov spustili Wi-Fi sieť. Počas po-
bytu v nemocnici môžu pacienti využívať pripojenie úplne zadar-
mo. Wi-Fi je dostupná pre ústavných aj ambulantných pacientov 
nemocnice. Názov siete je FNTT_free a pre využívanie interneto-
vého pripojenia nie je potrebná žiadna registrácia. 

4 Spustili sme free Wi-Fi

Deti  na Detskej klinike Fakultnej nemocnice 
Trnava si môžu spríjemniť čas liečenia čítaním 
elektronických knižiek. Spoločnosť Amazon 
nám darovala  päť elektronických čítaniek, do 
ktorých si môžu deti stiahnuť elektronické kni-
hy, za čo im ďakujeme. Elektronické knížky 
majú k dispozícií v herni na Detskej klinike. V 
rámci elektronickej knížky si deti môžu stiah-
núť niekoľko knižných titulov. 

5 Elektronické knižky na Detskej 
klinike

Pacienti Fakultnej nemocnice Trnava sa môžu z pohodlia-
domova objednať na vyšetrenie prostredníctvom on-line 
objednávacieho systému. Do systému sa zapojili tri kliniky 
FN Trnava, konkrétne Rádiologická klinika, Onkologic-
ká klinika a Klinika anestéziológie a intenzívnej medicí-
ny. „Systém on-line objednávania uľahčuje prácu nášmu 
personálu. Pacientom prináša  presný prehľad o voľných 
termínoch na vyšetrenie. Cieľom nemocnice je postupné 
zavádzanie tohto systému aj na ostatné kliniky nemocnice, 
uviedol MUDr. Daniel Žitňan, MPH generálny riaditeľ FN 
Trnava.  Objednávanie na vyšetrenie funguje cez webovú 
stránku www.objednatvysetrenie.sk, kde si pacient vyberie 
konkrétne vyšetrenie, dátum a  čas vyšetrenia. Fakultná 
nemocnica Trnava sa do tohto systému zapojila vďaka spo-
lupráci s Trnavským samosprávnym krajom. 

6 Pacienti sa na vyšetrenie môžu objednať 
online
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omplexné cerebrovaskulárne         
pracovisko (KCP) Fakultnejne-

mocnice Trnava získalo už tretiu zlatú 
medailu v rámci ocenenia ESO AN-
GELS.  Iniciatíva ANGELS vznikla ako 
celosvetová iniciatíva, aby pomohla 
zmeniť situáciu pri liečení cievnej moz-
govej príhody. Víziou je zabezpečiť pre 
všetkých pacientov rovnakú a kvalitnú 
úroveň liečby, vybudovaním globálnej 
siete dostupných cerebrovaskulárnych 
centier a optimalizovať kvalitu liečby 
vo všetkých existujúcich strediskách na 
liečbu cievnych mozgových príhod.

„Vo Fakultnej nemocnici Trnava sme 
hrdí na to,  že komplexné cerebrovas-
kulárne pracovisko FN Trnava získa-
lo zlatú medailu v rámci udeľovania 
ESO ANGELS Awards,“ uviedol Da-
niel Žitňan generálny riaditeľ FN Tr-
nava.  Komplexné cerebrovaskulárne 
pracovisko FN Trnava patrí medzi 
špičkové pracoviská, ktoré poskytuje 
komplexnú špecializovanú starostli-
vosť pacientom s cievnou mozgovou 
príhodou. Súčasťou pracoviska sú dve 
nemocničné oddelenia, a to Neurolo-
gické oddelenie a Rádiologická klini-
ka. Pracovisko vykonáva v hyperakút-
nom štádiu náhlej cievnej mozgovej 
príhody (NCMP) dva spôsoby liečby 
pacientov. Prvý spôsob je introvenóz-
na trombolýza a v prípade upchatia 
veľkej mozgovej tepny lekári vykona-
jú druhý spôsob liečby, a to vnútro-
cievným mechanickým odstránením 
mozgovej krvnej zrazeniny.  Toto pra-
covisko patrí medzi najväčšie praco-
viská v rámci  Slovenska s najväčším 
počtom odliečených pacientov. Dôka-
zom poskytovania špičkovej zdravot-
nej starostlivosti je, že pracovisko lieči 
pacientov z celého západného Sloven-
ska.   Ročne cerebrovaskulárne praco-
visko príjme približne 900 pacientov 
a za rok 2018 vykonalo približne 200 
mechanických odstránení mozgovej 
krvnej zrazeniny.

Za liecbu  cievnej  
mozgovej príhody  
sme získali  tretiu 
zlatú  medailu

K
ˇ

Ocenenie
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Príznakmi náhlej cievnej mozgovej 
príhody sú jednostranná slabosť 
končatín (pravá alebo ľavá strana 
tela), porucha citlivosti, porucha 
reči, závrat či bezvedomie. Riziko 
NCMP stúpa s vekom. Z hľadiska 
pohlavia sú muži v nižších veko-
vých kategóriách postihnutí čas-
tejšie ako ženy, avšak vo vyšších 
vekových kategóriách tento rozdiel 
mizne. Pri tomto postihnutí je dô-
ležitý čas začatia liečby od vzniku 
NCMP. Na liečbu sú indikovaní 
pacienti s akútnym uzáverom veľ-
kej tepny zásobujúcej mozog do 6 
hodín od vzniku príznakov náhlej 
cievnej mozgovej príhody. „V KCP 
FN Trnava dokáže indentifikovať a 
selektovať pacientov aj v dlhom ča-
sovom okne (24 hodín), u ktorých 
hyperakútna liečba (endovakulárna 
trombektómia) dokáže zvrátiť ich 
nepriaznivú prognózu“ uviedol pri-
már Neurologického oddelenia FN 
Trnava Georgi Krastev.
ESO ANGELS Awards sú ocene-
nia, ktoré slúžia na uznanie a oce-
nenie tímov a jednotlivcov, ktorí 
sú ochotní zlepšovať starostlivosť o 
pacientov s cievnou mozgovou prí-
hodou a na zavedenie priebežného 
monitorovania kvality. Vo FN Tr-
nava zlatú medailu  ESO ANGELS 
získalo komplexné cerebrovasku-
lárne pracovisko, ktoré patrí medzi 

špičkové pracoviská na Slovensku 
v oblasti liečby cievnej mozgovej 
príhody. Nemocnice môžu získať 
ocenenia, pokiaľ kontinuálne za-
znamenávajú svoje údaje do národ-
ných a medzinárodných registrov a 
spĺňajú kritériá kvality ESO. Inicia-
tíva Angels vznikla a funguje pod 
záštitou ESO (European Stroke Or-
ganisation), je rozšírená po celom 
svete v 95 krajinách s viac než 3300 

spolupracujúcimi nemocnicami. 
Na Slovensku je zapojených zo 43 
iktových centier už 37, pričom toto 
číslo neustále narastá.  Na Sloven-
sku je najväčšou snahou Angels 
Iniciatívy neustále znižovanie času 
do podania trombolytickej liečby, 
zvyšovať percentá rekanalizácií a 
tiež štandardizácia postupov.

Zamestnanci Neurologickej kliniky FN Trnava počas odovzdávania  cien Angels. 
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PREVENTÍVNE PREHLIADKY
CO VÁM POISTOVNA PREPLATÍ?

šeobecný lekárVPreventívnu prehliadku u 
všeobecného lekára máte pre-
plácanú poisťovňou raz za dva 
roky. Darcovia tkanív alebo krvi 
by ju mali absolvovať každý rok.
Preventívna prehliadka je veľmi 
dôležitá a lekár by mal skontrolovať 
celé telo.   Súčasťou prehliadky je 
aj kontrola pulzu a tlaku krvi. Pre-
ventívna prehliadka sa zameriava 
aj na kardiovaskulárne choroby. 

V rámci preventívnej prehliad-
ky sa robia tieto odbery: moč 
chemicky, močový sediment, 
glykémia, krvný obraz, vráta-
ne trombocytov, sedimentá-
cia krvi, vyšetrenie kreatinínu. 
Pacient nad 50 rokov alebo s 
pozitívnou rodinnou anam-
nézou karcinómu hrubého 
čreva a konečníka sa vyšetru-
je aj prítomnosť krvi v stolici. 

šeobecný lekárV
pre deti 
a dorast

Do prvého veku života 
dieťa navštívi 9 pre-
hliadok. Preventívne 
prehliadky u dieťaťa 
sú zamerané kom-
plexne na jeho psy-
chomotorický vývin 
a povinné očkovanie 
podľa schválenej  Sú-
časťou preventívnych 

prehliadok je aj meranie tlaku a 
laboratórne vyšetrenia.  Odmeria 
sa krvný tlak a opakovane sa vy-
šetrujú moč a močový sediment. 
V 11. a 17. roku života o sledova-
nie rizikových faktorov srdcovo-
cievnych ochorení, predovšetkým 
meraním hladiny cholesterolu v 
krvi, a v 17. alebo 18. roku života 
aj o vyšetrenie triacylglycerolov. 

Gynekológ
Ženy prvý krát navštívia gyneko-
lóga po dovŕšení 18. veku života, 
resp. skôr, v prípade tehotenstva. K 
lekárovi chodia potom každý rok. 
Máte nárok na vyšetrenie prsní-
kov, ultrasonografického vyšetre-
nia sondou vaginálne a abdomi-
nálne, teda cez brucho. Pokiaľ má 
žena dokázanú mutáciu BRCA 1 
génu, od veku 30 rokov podstu-
puje v rámci preventívnej pre-

hliadky odber krvi na vyšetrenie 
tumor markeru Ca 125, a to raz 
za 6 mesiacov. Ženy s pozitívnou 
rodinnou anamnézou karcinómu 
vaječníkov staršie ako 35 rokov 
podstupujú raz za rok odber krvi. 
RTG mamografia sa vykonáva u 
žien vo veku 40 – 69 rokov raz za 
2 roky. Cytológia biologického ma-
teriálu z krčka maternice sa vyko-
náva u žien vo veku 23 – 64 rokov.  

Prevencia

ˇ ˇ ˇ
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šeobecný lekár Urológ
Preventívna prehliad-
ka u urológa sa týka 
výhradne mužov. Je 
zameraná na vyhľa-
dávanie onkologic-
kých ochorení muž-
ských pohlavných 
orgánov a prostaty. 
Počas preventívnej 
prehliadky sa odobe-
rá krv na laboratórne 

vyšetrenie prostatického špecifické-
ho antigénu a kreatinínu, chemicky 
sa vyšetrí moč a močový sediment. 
Prehliadka je raz za tri roky od 
50. roku života.  Nárok na preven-
tívnu prehliadka u  muža od 40. 
roku veku vzniká,  ak sa v ich pr-
vostupňovom príbuzenstve vyskyt-
lo ochorenie na karcinóm prostaty. 
Vyšetrenie zahŕňa vyšetrenie se-
menníkov, prostaty, močových ciest. 

MUŽI MAJÚ NÁROK NA 
VYŠETRENIE U UROLÓGA

Gastroenterológ
Preventívna prehliadka v gastroen-
terologickej ambulancii je mimo-
riadne dôležitá. Ide o vyšetrenie 
konečníka a hrubého čreva kolo-
noskopom, ktoré dokáže odhaliť 
už predrakovinové štádiá kolo-
rektálneho karcinómu a zachrániť 
vám život. Vyšetrenie majú pod-
stúpiť poistenci vo veku nad 50 ro-
kov. U ľudí so zvýšeným rizikom 

ochorenia na rakovinu hrubého 
čreva a konečníka sa preventívna 
kolonoskopická prehliadka ko-
nečníka a hrubého čreva vyko-
náva bez vekového obmedzenia. 
Prehliadka je raz za 10 rokov.  U 
pacientov so zvýšeným rizikom 
ochorenia na rakovinu hrubého 
čreva a konečníka je preventív-
na prehliadka  raz za päť rokov.

Zubný lekár
Dospelý má nárok 
na preventívnu pre-
hliadku u zubára 
raz ročne.  Tehotné 
ženy majú absolvo-
vať prehliadku dva 
razy počas toho is-
tého tehotenstva, a 
to na začiatku prvé-
ho a na začiatku 
tretieho trimestra.

Preventívnu návštevu zubnej am-
bulancie neodkladajte. Ošetrenie 
zubného kazu sa plne uhrádza 
z verejného zdravotného pois-
tenia len vtedy, ak bol poistenec 
na preventívnej prehliadke u 
zubného lekára v predchádza-
júcom kalendárnom roku. Ak 
pacient nemá vykonanú preven-
tívnu prehliadku, tak si uhrádza 
celú zubnú starostlivosť u zubára. 
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Reholná sestra 
Zdenka Schelingová

‘

Z histórie nemocnice

estra Zdenka Schelingová 
(rod. Cecília Schelingová) sa 

narodila 24. decembra 1916 v Kri-
vej na Orave ako desiate z jedenás-
tich detí, rodičom Pavlovi a Zuza-
ne. Od rodičov dostala náboženskú 
výchovu, ktorá bola postavená na 
živej modlitbe a svedomitej práci.   
V rokoch 1922 až 1930 navštevo-
vala 8-ročnú ľudovú školu v rodnej 
dedine. V škole bola usilovná, ob-
ľúbená medzi spolužiakmi a rada 
pomáhala iným. V jej duchovnom 
rozvoji pomáhal aj miestny fa-
rár Viktor Milan, ktorý priviedol 
do Krivej rehoľné sestry z Inšti-
tútu milosrdných sestier svätého 
Kríža. Tie mali pomáhať farárovi 
formovať duchovný obraz obce.  
Rehoľné sestry v poslednom roční-
ku Cecíliu aj vyučovali, čo okrem 
iného, jej napomohlo rozhod-
núť sa k duchovnému povolaniu.
V roku 1931 pätnásťročná Cecí-
lia nastúpila ako kandidátka do 
Kongregácie milosrdných sestier 
svätého kríza v Podunajských Bis-
kupiciach. Svoje prvé sľuby zložila 

S

Z histórie nemocnice
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v roku 1937 a večné 1943. Po zlo-
žení sľubov pracovala na internom 
oddelení na  röntgene na klinike 
v Štátnej nemocnici v Bratislave 
a neskôr ako ošetrovateľka v kraj-
skej nemocnici v Humennom. V 
roku 1942 jej cesty viedli opäť do 
Bratislavy, kde na pozvanie vede-
nia Štátnej nemocnice na Micz-
kiewiczovej ulici začala pracovať 
ako laborantka a neskôr ako asis-
tentka na röntgenovom oddele-
ní. Chorým, ktorí tu boli liečení 
hlavne na rakovinu, sa venovala 
príkladnou obetavosťou a profesi-
onálnou odbornosťou. Pre mno-
hých sa stala vzorom rehoľnej ses-
try a profesionálnej ošetrovateľky.
Po roku 1948 sa zmenila politic-
ká klíma a k moci sa dostáva Ko-
munistická strana. Začalo pre-
nasledovanie cirkvi. Veriaci boli 
diskriminovaní pre svoju vieru, 
biskupi a kňazi väznení, rehoľné 
kongregácie zlikvidované a ich 
členovia poslaní na nútené práce. 
Sestra Zdenka sa rozhodla vieru a 
cirkev brániť a konala tak v rám-

ci svojich síl. Dvakrát pomáhala 
pri úteku väznených katolíckych 
kňazov. V roku 1952 sa spolupo-
dieľala na organizovaní úteku kňa-
za Štefana Koštiala, ktorý sa liečil 
v Štátnej nemocnici  na následky 
mučenia pri výsluchu. Podarilo sa 
jej to tak, že strážnikovi namieša-
la do čaju uspávací prostriedok. 
Kňaza však pri úteku chytili a od-
súdili na 19 rokov odňatia slobody. 
Kňaz zomrel až v roku 2003, päť 
mesiacov predtým, ako bola sestra 
Zdenka vyhlásená za blahoslavenú.
Druhý pokus pomôcť ďalšiemu 
kňazom pri úteku bol neúspešný. 
Sestra Zdenka so sestrou Katarí-
nou Lukačovičovou uverili infor-
mácií agenta ŠtB, že troch salezi-
ánskych kňazov, ktorí boli liečení 
v Štátnej nemocnici, odvedú na 
Sibír, kde ich zastrelia. Útek mal 
umožniť člen väzenskej stráže za 
finančnú odmenu z Krajskej súd-
nej väznice v Bratislave. Útek bol 
neúspešný a celá akcia slúžila ako 
pasca, ktorú pripravovala ŠtB. Ses-
tra bola 29. februára 1952 zatknutá 
a zobrali ju do vyšetrovacej väz-
by, kde ju kruto mučili. Odsúde-
ná bola 17. júna 1952 na 12 rokov 
väzenia a 10 rokov bola zbavená 
občianskych práv za velezradu.
Sestra Zdenka počas väzby váž-
ne ochorela na rakovinu pravého 
prsníka. Keď bolo isté, že jej nezo-
stáva viac, ako rok života, dostala 
amnestiu. Pre strach z politického 
prenasledovania ju sestry ani le-
kári nemohli prijať v nemocnici v 
Bratislave. Preto ju prijala do svoj-
ho domu v Trnave pani Apolónia 
Galisová, neskôr rehoľným me-
nom sestra Lucia. Zdenkin zdra-
votný stav sa neustále zhoršoval 
a preto bola prijatá do nemocni-
ce v Trnave. Zaopatrená sviatos
mi zomrela počas svätej omše 
v trnavskej nemocnici, a to 31. 
júla 1955 o 7:45. Následne boli 
jej telesné pozostatky uložené 
na Starom cintoríne v Trnave. 
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OTVORILI SME NADŠTANDARDNÉ 
IZBY NA ONKOLOGICKEJ KLINIKE
Na onkologickej klinike Fakultnej nemocnici Trnava sa vybudovali nadštandardné izby pre onkologických pacien-
tov. Izby sa mohli prerobiť vďaka spolufinancovaniu z príspevkov od darcov a z prostriedkov Fakultnej nemocnice 
Trnava.

Pacienti s onkologickým 
ochorením budú mať vo Fakult-
nej nemocnici Trnava k dispozícií 
nadštandardné izby, ktoré prinesú 
pacientom zvýšený komfort. Práve 
komfort pre pacientov je na onko-
logickom oddelení veľmi dôležitý, 
nakoľko pacienti podstupujú ťažké 
liečebné procesy. Pre pacienta je 
pri liečbe dôležitá aj empatia, rodi-
na a individuálny prístup a vďaka 
nadštandardným izbám môžu pa-
cienti tráviť viac času v kruhu svo-
jich blízkych. 
Izby boli prerobené vďaka spolu-
financovania od darcov a z pros-
triedkov Fakultnej nemocnice Tr-
nava. Zbierka sa začala v decembri 
2018 a trvala do septembra 2019. 
Hneď po obdŕžaní  prvých darov sa 
začali stavebné práce, ktoré trvali 
od februára 2019 do apríla 2019. V 
rámci stavebných prác bolo treba 

vybudovať nové sociálne zariade-
nia v izbách, znížiť strop a osadiť 
nové podlahy. Po stavebných prá-
cach sa začali izby zariaďovať ná-
bytkom, ktorý je vyhovujúci práve 
pre onkologických pacientov. V iz-
bách budú inštalované aj fotografie 
od známeho slovenského fotografa 
a dokumentaristu Karola Kallaya. 
Fotografie poskytol Norbert Šlach-
ta, ktorý je galeristom Karola 
Kallaya. 
Pacienti s onkologickým 
ochorením budú mať vo Fakult-
nej nemocnici Trnava k dispozícií 
nadštandardné izby, ktoré prinesú 
pacientom zvýšený komfort. Práve 
komfort pre pacientov je na onko-
logickom oddelení veľmi dôležitý, 
nakoľko pacienti podstupujú ťažké 
liečebné procesy. Pre pacienta je 
pri liečbe dôležitá aj empatia, rodi-
na a individuálny prístup a vďaka 

nadštandardným izbám môžu pa-
cienti tráviť viac času v kruhu svo-
jich blízkych. 
Izby boli prerobené vďaka spolu-
financovania od darcov a z pros-
triedkov Fakultnej nemocnice Tr-
nava. Zbierka sa začala v decembri 
2018 a trvala do septembra 2019. 
Hneď po obdŕžaní  prvých darov sa 
začali stavebné práce, ktoré trvali 
od februára 2019 do apríla 2019. V 
rámci stavebných prác bolo treba 
vybudovať nové sociálne zariade-
nia v izbách, znížiť strop a osadiť 
nové podlahy. Po stavebných prá-
cach sa začali izby zariaďovať ná-
bytkom, ktorý je vyhovujúci práve 
pre onkologických pacientov. V iz-
bách budú inštalované aj fotografie 
od známeho slovenského fotografa 
a dokumentaristu Karola Kallaya. 
Fotografie poskytol Norbert Šlach-
ta, ktorý je galeristom K.  Kallaya. 

Rekonštrukcia nemocnice
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Celková suma investície bola 
25000 eur.  Suma bola vyzbieraná 
vďaka darcom, dvom percentám z 
daní pre občianske združenie Na 
pomoc onkologickým pacientom 
a  časť financií investovala Fakult-
ná nemocnica Trnava. Občianske 
združenie bolo založené zamest-
nancami  Onkologickej kliniky FN 
Trnava.  Prvá etapa rekonštrukcie 
onkologického oddelenia sa začala 
realizovať vďaka darcom už v roku 
2016. Druhou etapou spolupráce 
bola páve rekonštrukcia izieb. Dar-
covia sú podnikatelia, ktorí majú 
priamu alebo nepriamu skúsenosť 
s liečbou onkologických ochorení. 
Na rekonštrukciu izieb prispeli 
Festival GRAPE, PMONT KLIMA 
s.r.o., Kelcom International  spol. 
s.r.o., TONY TRANS s.r.o., Erik 
Fule - RK podkahy, Malco Invest 
s.r.o.,  Nadácia EPH.,  p. Tepala a 
rodina Svinčáková, za čo im patrí 
veľká vďaka od pacientov a per-
sonálu nemocnice.

Hladáme kolegov 
Pracujte pre najväcšieho poskytovatela zdravotnej 

starostlivosti v kraji. 

Lekár na Gynekologicko – pôrod-
níckej klinike

Lekár na Klinike 
anesteziológie a intenzívnej 

medicíny

Lekár na Oddelení 
pneumológie a ftizeológie

Lekár na Hematologickom odd-
elení

Lekár na Chirurgickej klinike

Lekár na Neurologickom 
oddelení

Lekár na Klinike vnútorného 
lekárstva

Lekár na Klinike pediatrie 

Lekár na Pediatrickej klinike

Sestry a pôrodné asistentky
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