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ako mamičky malého pacienta, ale 
ako mamičky, ktorá bude rozvíjať 
myšlienky združenia, ktoré už bolo 
založené pred jej príchodom. 

Tu začala, ako spomína jej nová eta-
pa pomoci malým aj veľkým pacien-
tom, rodičom ktorí sú hospitalizovaní 
so  svojimi deťmi a v neposlednom 
rade aj samotnému personálu kliniky. 

Pri tejto nezištnej pomoci po jej boku 
stojí manžel Milan a mnoho ďalších 
ľudí, priateľov, ktorí zdieľajú spoloč-
nú myšlienku vzájomnej pomoci de-
ťom, ich rodičom a samotnej klinike 
ako takej.

Má vo svojom okolí ľudí, ktorí chcú 
pomáhať, či už materiálne, finančne 
alebo pomocou pracovného nasa-
denia. Takto sa začala rysovať nová 
DETSKÁ CHIRURGIA - OZ SLNIEČKO 
NA CESTE!. 

„Moje členstvo v tomto združení 
mi rozšírilo oblasť priateľov a sú 

ako moja druhá rodina.“

Podelila sa s nami o jednu veľmi milú 
spomienku, kedy bez akéhokoľvek 
zaváhania či opýtania hneď zapojila 
do spolupráce a pomoci svoju zná-
mu Moniku, ktorá pracuje s deťmi. 
Keďže ju už roky pozná, vedela, že 
neodmietne a spolu s ňou bude na-
pĺňať toto poslanie pomoci. A tak aj 
bolo, bez zaváhania je spolu s ňou 
súčasťou až do teraz. 

„Pomoc všetkých si veľmi vážim 
a nesmierne cením. Bez nich 

a môjho manžela Milana by sme 
takto ďaleko nevedeli dostať. 

Myslím že naša spoločná práca  
je ohodnotená najlepšou cenou 
a tou je spokojnosť detí, rodičov 
a personálu na Klinike detskej 

chirurgie.“

Na záver nám Lenka  
povedala, 
aktivity na Klinike aj mimo nej boli 
a sú vnímané pozitívne a pomaly, ale 

isto prinášajú sladké ovocie. Našim 
hlavným cieľom je zlepšiť podmienky 
na klinike, prezentovať samotnú det-
skú chirurgiu, komunikácia s pacien-
tami, pomáhať pacientom po ťažkých 
úrazoch po dopravných nehodách, 
prevenciu úrazovosti a  rôzne iné 
témy. 

Som vďačná, že sa nám to darí plniť 
a že sa nájdu ľudia ochotne a nezišt-
ne pomôcť. 

Ďakujem všetkým, ktorí nám 
priamo alebo nepriamo pomáhajú 
plniť naše ciele a sny pre Kliniku 

detskej chirurgie.
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Lenka Tašková Valicová
rodič, členka DETSKÁ CHIRURGIA 
- OZ SLNIEČKO NA CESTE!
Je srdcom celého združenia. Výni-
močný človek a žena, ktorá sa v jed-
nom okamihu svojho života ocitla 
so svojím synom na Klinike detskej 
chirurgie. Bol to osud, ktorý jej práve 
v  tejto etape života priniesol do ži-
vota možnosť byť súčasťou DETSKÁ 
CHIRURGIA - OZ SLNIEČKO NA CES-
TE!. Lenka túto možnosť a príležitosť 
bez zaváhania prijala. Je to osoba na 
správnom mieste a to srdcom a du-
šou. Aj vďaka nej je OZ tam kde je 
a ako ona tvrdí, je to však spoločná 
práca ľudí, ktorí jej pri tejto pomoci 
pomáhajú.

Ako to celé začalo?
Lenka Tašková Valicová je v súčasnej 
dobe na rodičovskej dovolenke s ich 
tretím synom Maxíkom. Jej cesta po-
moci, sa ako sme už spomínali, zača-
la práve na Klinike detskej chirurgie 
o čom sama porozprávala. Celá spo-
lupráca vznikla, keď bola na Klinike 
detskej chirurgie hospitalizovaná 
so synom Matiaskom s akútnym zá-
palom slepého čreva. 

Ako nám povedala, z pohľadu vy-
stresovanej mamičky nevedela, čo 
sa deje, čo má robiť, ale pamätala si 
veľmi milý a ochotný personál, ktorý 
stále pobehoval okolo nich. 

„Prvé dni hospitalizácie boli  
pre mňa a môjho syna  
neskutočne náročné.“

Operovali ho hneď ráno. V tej chvíli 
si myslela, že je to to najhoršie na 
svete čo sa mohlo stať. Počas „ne-
želaného“ pobytu na Klinike detskej 
chirurgie prežili týždeň v nemocnič-
nom prostredí a stretli veľa lekárov, 
sestričiek a ostatného personálu, 
ktorý jej vnášal kľud do ich náročné-
ho pobytu. Trvalo sedem dní, kým sa 
opäť ocitli spolu so svojím synom ko-
nečne doma. To však ešte netušila, 
že jej kroky opäť povedú na Kliniku 
detskej chirurgie. Tentokrát už nie 

Milí čitatelia,

tešia nás Vaše pozitívne reakcie na prvé číslo časopisu 
Detská chirurgia. Veríme, že tak ako nám, aj Vám pri-
nieslo prvé číslo zaujímavé a užitočné čítanie. 

V druhom čísle časopisu Detská chirurgia Vám opäť 
prinesieme rozhovory so zaujímavými osobnosťami 
priamo alebo nepriamo súvisiacimi s Klinikou detskej 
chirurgie alebo s DETSKÁ CHIURGIA - OZ SLNIEČKO NA 
CESTE!. 

Predstavíme Vám druhý skutočný príbeh Dorotky a jej 
priam neuveriteľnej dopravnej nehody. V lekárskom 
okienku si prečítate o ďalšej, často sa vyskytujúcej 
diagnóze u chlapcov v detskom veku.

V závere by sme sa s Vami chceli podeliť o skvelé no-
vinky na Klinike detskej chirurgie, na ktorých sme pra-
covali dlhšiu dobu. Našim cieľom je zlepšovať a sprí-
jemňovať podmienky na izbách a práve tieto novinky 
sú toho dôkazom.

Keďže sa chceme stále posúvať ďalej, záleží nám na 
Vašich názoroch, a preto, ak sa s nami chcete podeliť 
o svoj príbeh, názor či nápad môžete nám poslať Vašu 
reakciu na info@detska-chirurgia.sk. Budeme Vám 
naozaj veľmi vďační.

Veríme, že pre Vás budú informácie a články aj v dru-
hom čísle zaujímavé.

Prajeme Vám príjemné čítanie.

 Tím Slniečka
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Čo si môžeme predstaviť 
pod Vašim povolaním?
Náplňou mojej práce mimo ošetro-
vateľskej starostlivosti o pacientov 
je koordinácia práce na oddelení. 
Zabezpečujem materiál, lieky a všet-
ko potrebné pre chod oddelenia, 
objednávam vyšetrenia, často to 
zahŕňa veľa administratívy. Vediem 
tím sestier, praktických sestier a os-
tatných pracovníkov na odd. dievčat. 

Je to povolanie o ktorom ste 
snívali od malička?
V detstve som bola často chorá, tr-
pela som bronchitídami a tak som 
sa so sestričkami, lekármi stretávala 
relatívne často. V čase výberu školy 
po základnej škole som mala jasno 
v tom, že chcem byť sestričkou. Skú-
sila som sa dostať aj na medicínu, 
ale zo zdravotníckej školy je to veľmi 
náročné. No svoje rozhodnutie neľu-
tujem, mám svoju prácu rada. 

Čo Vás priviedlo na detskú 
chirurgiu? 
Po skončení strednej školy som 
chcela ísť pracovať na chirurgické 
oddelenie. Myslím si, že výber odde-
lenia ovplyvnila najmä prax a vyuču-
júci na strednej škole v Trnave. I keď 
pediatrická chirurgia bola pre mňa 
ako absolventku výzvou. Prináša veľa 
špecifík, je to náročný odbor, ale zá-
roveň aj veľmi pekný. Práca s deťmi 
je fyzicky ľahšia ako s dospelými, ale 

zase náročnejšia tým, že pri deťoch 
musíte byť viac ostražití a s dieťaťom 
je často hospitalizovaný aj rodič, 
ktorý si tiež vyžaduje psychickú pod-
poru. Ale deti sú veľkými bojovník-
mi a po slzách príde rýchlo smiech 
a úsmev. Stretávame sa aj s ťažkými 
stavmi, úrazmi, vrodenými vývojový-
mi chorobami, kde je to ťažšie, ale 
aj tu sa snažíme maximálne ako to 
je možné deťom pomôcť, zlepšiť im 
kvalitu života. 

Pamätáte si na svoj prvý 
pracovný deň?
Pamätám… najmä to, že naša ne-
mocnica bola pre mňa bludiskom. 
Ráno som sa bála, že netrafím na 
tú správnu chodbu :-) začiatky boli 
ťažké, mať na starosti určitý počet 
detí, bolo to pre mňa náročné. Pocit 
zodpovednosti a toho, že nikdy ne-
budem vedieť robiť svoju prácu tak 
ako staršie kolegyne… často som si 
povedala, že toto je moja posled-
ná služba… ale prišla ďalšia, ďalšia 
a akosi to bolo lepšie a lepšie. Pod-
pora kolegýň bola veľmi dôležitá 
a nápomocná. 

Ako vnímate DETSKÁ CHI-
RURGIA - OZ SLNIEČKO NA 
CESTE!?
Pýtajú sa nás, čo vidíme ako potreb-
né, ako by mohli pomôcť hospitali-
zovaným deťom, ale aj rodičom a aj 
sestrám a celkovo personálu. Spo-
lupráca kliniky a občianskeho zdru-

ženia je prínosom. S ľuďmi z OZ sa 
stretávame osobne, chodia na naše 
oddelenia a spoločne hľadáme rieše-
nia, zlepšenia. 

V čom vidíte jeho prínos pre 
Vás, ako sestru?
Najviac asi v tom, že OZ sa snaží 
upraviť prostredie izieb pre deti, aj 
pre rodičov… a tým pádom aj my ako 
sestry pracujeme v krajšom prostre-
dí. Sme vďačné aj za nákup pomô-
cok, ktoré nám uľahčia ošetrovateľ-
skú starostlivosť. 

Čo nám prezradíte o Vašich 
záľubách? Čomu sa rada 
venujete keď nepracujete?
Vo voľnom čase rada čítam, venujem 
sa aj ručným prácam. Niekedy svoje 
kolegyne poteším koláčom. Rada 
chodím do prírody, mám rada turis-
tiku, čas s priateľmi. 

Poviete nám pár slov na 
záver? O nejakom príbehu, 
čo Vám zostal v pamäti, 
fungovaní oddelenia, pozícii 
sestry, OZ... 
Počas tých mnohých rokov, ktoré 
pracujem na tomto oddelení som 
zažila veľa pozitívnych, veselých 
chvíľ. Sú to najmä tie, keď vidíte, že 
vaša práca má zmysel, keď z vášho 
oddelenia odchádzajú zdravé deti, 
spokojní rodičia. Keď nám poďaku-
jú, podporia nás. Žiaľ, sú aj smutné 
a bolestivé chvíle, aj taký je život. Ja 
stále hovorím, že mám dobrý kolektív 
sestier a najmä vďaka tomu som tu 
už toľko rokov. Práca sestry je krásna 
a ťažká zároveň. Áno, dá sa robiť len 
vtedy, keď vás to baví. Žijeme v ťažkej 
dobe, spoločnosť sa pozerá dosť ne-
gatívne na zdravotníctvo, naše povo-
lanie je nedocenené a neatraktívne. 
Niekedy bol problém sa dostať na 
zdravotnícku školu, teraz je problém 
vzbudiť v mladých záujem o túto prá-
cu. Hovorí sa, že povolanie sestry je 
poslaním. Prajem našej klinike, aby 
prichádzali sestry, ktoré nájdu krásu 
práce s detským pacientom a budú 
ju robiť s láskou a vďaka tomu dokážu 
prekonať aj neľahké chvíle. Sestrám 
prajem dobrý kolektív, ktorý bude ich 
druhou rodinou a podrží ich. 
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Čomu sa venujete na Klinike 
detskej chirurgie? 
Som detský chirurg a túto funk-
ciu vnímam ako službu. Klinika je 
ako živý organizmus, so svojimi 
úspechmi, bolesťami aj radosťa-
mi. Kolektív tvoria individuality, 
z  ktorých každý má svoje sny, 
predstavy a ambície. 

„Mojou snahou je pomôcť nájsť 
každému uspokojivú náplň  

a vidieť cieľ.“

Neuvažovali ste aj o inej 
pracovnej oblasti? 
V čase môjho nástupu na vysokú 
školu som si vybral pediatrický smer, 
prácu s deťmi. Potreboval som aj 
akčnosť a mám zmysel pre detail 
a precíznosť. Z toho mi vyšla jed-
noznačne detská chirurgia.

Aké boli Vaše lekárske 
začiatky? 
Narodil som sa v Bratislave a na 
kliniku som chodieval ešte ako štu-
dent dobrovoľník. Na našej detskej 
chirurgii som začal pracovať ešte na 
vtedajšej Duklianskej ulici, neskôr na 
Kramároch. Laparoskopiu sme sa 
boli naučiť v Leedsi v UK. V  súčas-
nosti vedomosti odovzdávam štu-

dentom ako učiteľ LFUK.

Spomínate si na svoj prvý 
operačný zákrok? 
Spomínam si na svoju prvú operáciu 
pruhu dievčatka. Asistoval mi docent 
Trnka, takže som si stíhal uvedomo-
vať, čo vlastne robím asi tak pol taktu 
pozadu. 

Aké zákroky vykonávate na 
klinike najčastejšie? 
Je mojou zodpovednosťou a povin-
nosťou prevziať zložité a kompliko-
vané prípady. Mojou doménou je 
minimálne invazívna chirurgia a sys-
tematicky sa venujem vrodeným 
cievnym ochoreniam.

Skúsili ste prácu aj v zahra-
ničí? Ako ste ju vnímali? 
Mojou prácou v zahraničí bolo uče-
nie sa. Nebol som tam zamestnaný, 
ani na dlhodobom pobyte.

Ako vnímate z Vášho pohľa-
du DETSKÁ CHIRURGIA - OZ 
SLNIEČKO NA CESTE!? 
OZ SLNIEČKO NA CESTE! je samo 
o seba iba názov. To naše má však aj 
dušu a slniečko v slniečku je Lenka, 
ktorá so svojim tímom a podporou 

manžela Milana hýbe veci dopredu.

V čom je podľa Vás činnosť 
DETSKÁ CHIRURGIA - OZ 
SLNIEČKO NA CESTE! pro-
spešná pre rodičov a deti na 
Klinike detskej chirurgie? 
Prospešná je v systematickej práci, 
entuziazme a trvácnosti. Celá čin-
nosť a snaženie má na konci empa-
ticky vnímaného detského pacienta 
s jeho rodičmi.

Ste zaneprázdnený človek, 
poviete nám, čomu sa rád 
venujete vo svojom voľnom 
čase? 
Dnes už viem ako je dôležité venovať 
čas na pestovanie vzťahov v rodine 
a na priateľstvá. Tiež si rád pozriem 
dobrý film alebo seriál. Hlavu si 
vetrám rekreačným behom v príro-
de. More a slnko mi dobíja baterky. 

Pár slov na záver od Vás... 
Chirurgia a zvlášť detská si vyžaduje 
pridanú hodnotu a trpezlivosť. Je to 
ako nenávratná pôžička z vašich re-
zerv a záruka žiadna. Musíte to mať 
jednoducho rád.

MUDr. Jozef Babala, PhD.
Prednosta Kliniky detskej chirurgie 
a detský chirurg

Skúsený lekár a človek, ktorý má rád 
kreativitu. V minulosti kreslil a mo-
deloval. Pôsobil tiež v umeleckom 
súbore Lúčnica ako tanečník. Keďže 
je podľa jeho slov dostatočne prag-
matický, tanec a hudbu vnímal skôr 
ako hobby. Potreboval nájsť iný smer 
jeho pôsobenia a tým bola práve 
detská chirurgia.

Zuzana Medveďová
Úseková (staničná) sestra na Klinike 
detskej chirurgie LF UK a NÚDCH

Pani Zuzana Medveďová pracuje na 
oddelení dievčat a predstavila nám 
svoju profesiu úsekovej (staničnej) 
sestry. Prezradila tiež, že jej dni v prá-
ci sú rôzne, pokojnejšie, ale chirurgia 
prináša často aj akútne situácie. To je 
z jej pohľadu na jednej strane stresu-
júce, ale na druhej strane práca na 
detskej chirurgii určite nie je mono-
tónna. Každý jeden deň je iný. Pove-
dala nám aj o svojom detstve, skúse-
nostiach, spomienkach či záľubách.
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VIEME O VÁS, ŽE VÁM NA 
NEJAKÚ DOBU UČAROVAL IT 
SVET, NESKÔR PRIŠLI MATER-
SKÉ POVINNOSTI A ŽIVOTNÉ 
ZMENY. AKO SA NA TO VŠET-
KO POZERÁTE S ODSTUPOM 
ČASU?
Takmer 8 rokov som pracovala 
v  nadnárodnej IT spoločnosti, začí-
nala som tam na pozícií PR špecialis-
tu a presunula som sa na obchodnú 
pozíciu. Bolo to nesmierne inšpira-
tívne, ale aj náročné obdobie. Asi 
príprava na materstvo (smiech). Mys-
lím, že všetko prišlo v tom správnom 
čase. Lepšie by som to ani sama ne-
vymyslela! 

ZMENILI VÁM DETI POHĽAD 
NA ŽIVOT?
Nepovedala by som, že zmenili po-
hľad na život. Deti zmenia v živote 
úplne všetko. Ale k lepšiemu! Všet-
kému dajú nový rozmer a vďaka nim 
môžete čokoľvek. Zistíte svoje limity, 
aj to ako ich bez problémov kvôli ním 
prekročíte.

KEDY STE SA DOSTALI K 
DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOS-
TI? PAMÄTÁTE SI NEJAKÝ 
ZLOMOVÝ MOMENT?
Myslím, že si to nesiem z rodiny. 
U  nás doma sa veľa rozprávalo 
o  dobre, pomáhaní a podávaní po-

Adriana Kemka
Mimoriadne ľudská a inšpiratívna 
s úžasnou chuťou pomoci

Študovala personálny manažment 
a vzdelávanie dospelých. Neskôr sa 
posunula do sféry Public relations 
a práce s médiami. Ako ovplyvnil prí-
chod detí jej život? Čomu sa venuje 
teraz? Toto a oveľa viac sa dočítate 
v článku s touto skvelou a aktívnu 
ženou.

fo
to

: Z
uz

an
a 

Zu
zá

ko
vá

tia, ktoré dávajú môjmu životu širší 
rozmer. V Knihe rozhovorov medzi 
Dalajlámom a Desmond Tutu sa títo 
duchovní vodcovia zhodujú, že člo-
vek, ktorý v sebe nevypestoval súcit 
s druhými, nikdy nemôže dosiahnuť 
šťastie. A ja to môžem iba potvrdiť.

ČOMU SA VENUJETE V SÚ-
ČASNOSTI?
Nuž situácia posledných dní a infor-
mácie z Ukrajiny myslím vpadli do 
života nám všetkým. Mnohí sa pod 
vplyvom tej hrôzy, ktorá sa deje tak 
blízko od nás, nevieme sústrediť na 
to, čo sme doteraz robili, a vrátiť sa 
k svojim doterajším životom. Takže 
väčšina mojich aktivít smeruje teraz 
práve sem. 

Keď pred niektorými rokmi začala 
prvá utečenecká vlna a videli sme 
matky s detičkami na úteku, spolu 
s inými matkami sme založili pro-
jekt Domov na mame. Organizovali 
sme šitie nosičov, ktoré dobrovoľ-
níci nosili do utečeneckých táborov. 
O to bolestnejšie nás zasiahlo, že sa 
situácia zase opakuje, projekt šitia 
nosičov sa opäť obnovil. Na druhej 
strane nás pozitívne zasiahla vlna so-
lidarity s ľuďmi, ktorí trpia. Aj tu vidíte 
zmysel pomáhania a vzájomnej pod-
pory. Nie je to práve solidarita, ktorá 
nás tieto dni tak pozitívne ovplyvnila 
a  dala nám silu ísť ďalej? Akoby to 
všetko dobro okolo nás celkom pre-mocnej ruky slabším. Videla som to 

u  rodičov, a neskôr ma moji starší 
bratia motivovali k dobrovoľníctvu, 
skautingu, práci s ľuďmi , či starost-
livosti o životné prostredie, pretože 
ma so sebou brávali na tábory a ak-
cie. Aj ja som chcela priložiť ruku 
k  tomu, ako bude náš svet vyzerať. 
Od strednej školy som pracovala 
v neziskovej organizácii. Už vtedy mi 
prirástla k srdcu práca v treťom sek-
tore, ktorá mi naozaj dávala zmysel. 

STE INŠPIRUJÚCA ŽENA. AKO 
VNÍMATE OBDOBIE SPOLU-
PRÁCE S NADÁCIAMI, NEZIS-
KOVÝMI ORGANIZÁCIAMI A 
VYTVÁRANIE PROJEKTOV? 
Pre mňa je to esenciálna súčasť 
môjho fungovania. Nevedela by som 
žiť bez toho, aby som sa aktívne za-

valcovalo esenciálne zlo v tankoch, 
ktoré sme nedokázali vstrebať a po-
chopiť. Myslím, že podanie pomoc-
nej ruky mnohým zmenilo a ovplyv-
nilo život. Nájsť v sebe ľudskosť je 
obohacujúce aj pre nás samých.

AKO STE SA DOZVEDELI 
O DETSKÁ CHIRURGIA - OZ 
SLNIEČKO NA CESTE!? 
Vďaka mojim dobrým priateľom 
Zuzke a Paľkovi Kelleyovcom, ktorí 
stoja za projektom Cirkul’art. V mno-
hom sa náš pohľad na svet zhoduje, 
takže sa rada nechám nimi inšpiro-
vať aj vo svojich aktivitách. 

AKO ALEBO ČÍM STE PO-
MOHLI OZ?
Máme okolo seba komunitu skve-
lých priateľov a stačí mi ohlásiť, že 
niekde treba pomôcť a nazbieram, 
čo potrebujem. Som taká zberačka. 
(smiech) Takže som podporila vaše 
zbierky. Som vďačná, že môžem aj 
takto sprostredkovať pomoc a otvá-
rať témy pomáhania a solidarity. 

V TEJTO NÁROČNEJ DOBE 
KAŽDÝ POTREBUJE MALÝ 
ÚNIK K NIEČOMU, ČO MÁ 
RÁD. AKO NAJRADŠEJ RELA-
XUJETE A DOPĹŇATE ENER-
GIU VY?
Mojim relaxom je pečenie. Preto ujímala o to, čo sa okolo mňa deje, 

spoločensky, politicky a aby som sa 
aktívne nepodieľala na tom, akú spo-
ločnosť vytvárame pre nás aj naše 
deti. Našich synov učíme zaujímať 
sa o svoje okolie, pomáhať, byť lás-
kavou a empatickou súčasťou ko-
munity v ktorej žijeme. Lebo v takom 
svete by som chcela, aby žili a plnili 
si svoje sny. 

PREČO STE SA AJ VY ROZ-
HODLI POMÁHAŤ INÝM?
Som vďačná za to čo som od živo-
ta dostala. Nie je to samozrejmosť 
a  uvedomujem si to denno-denne. 
Každé stretnutie s ľuďmi, ktorí po-
moc potrebujú, ale aj s tými, ktorí 
pomáhajú, však nie je len o „spláca-
ní“ životu za to čo som dostala. Sú 
inšpiratívne a obohacujúce stretnu-

som aj pred časom vydala kuchár-
sku knihu zdravých a jednoduchých 
receptov Malou vidličkou, v ktorých 
nenájdete lepok, laktózu, či biely 
cukor. Ja sama som na bezlepkovej 
diéte už desaťročie. Dnes už takmer 
v každej rodine pribúda niekto s in-
toleranciou a tak chcem stále viac 
otvárať túto tému. Lebo aj so stravo-
vacími obmedzeniami sa dá žiť plno-
hodnotný život a skvelé jedlá sa dajú 
pripraviť aj z iných ingrediencií, ako 
sme doteraz používali. 

PÁR SLOV NA ZÁVER...
Posledné dva roky boli pre mnohých 
veľmi ťažké, únavné, frustrujúce 
a  keď už sme videli svetlo na konci 
tunela, u nášho suseda začala voj-
na. Bola som však milo prekvapená, 
koľko ľudí v sebe opäť prebudilo 
ľudskosť a solidaritu. Takmer každý 
koho v tieto dni stretávam sa neja-
kým spôsobom zapája do pomoci, 
mnohí za cenu straty svojho pohod-
lia. Veľmi by som si priala, aby sme 
túto šancu ako spoločnosť využili. 
Aby sme sa poučili, boli k sebe lás-
kavejší, empatickejší a viac si vážili 
všetko, čo máme a pritom mysleli na 
tých, ktorí potrebujú podať pomoc-
nú ruku. Prajem vám, aby ste aj vy 
pri svojej činnosti pocítili príval dob-
ra a láskavosti, ktorý prebehol našou 
spoločnosťou.
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Adriana Kemka vám pre vás pripra-
vila knihu chutných receptov Malou 
vidličkou.

Nájdete v nej 50 bezlepkových re-
ceptov na zdravé dezerty, ktoré si 
môžete pripraviť aj bez laktózy, či 
bieleho cukru. 

Máte radi sladké, stravujete 
sa zdravo, alebo dodržiavate  
bezlepkovú diétu? 

Jednoduché a chutné recepty, kto-
ré zvládne napiecť aj začiatočník, 
oživia vašu kuchyňu, potešia celú 
rodinu a dokážu každej návšteve, 
že aj bezlepkové sladkosti môžu 
byť delikatesa, ktorú si s radosťou 
doprajete po každom jedle.



stave. Rodičia zažili šok. Nemali na 
výber. Lekár sa však až na sále roz-
hodol, že sa jej pokúsi zachrániť lak-
ťový kĺb, čo však stále neznamenalo, 
že jej ruku nezoberú. Chceli, aby 
mala Dorotka čo najkvalitnejší život. 
Nešlo o klasickú amputáciu a tým 
celý proces liečenia a uzdravovania 
trval omnoho dlhšie. Práve preto sa 
po pár dňoch dostali do nemocnici 
do Bratislavy na Kliniku detskej chi-
rurgie, kde tento proces pokračoval. 

Kľúčové boli prvé dni na Klinike det-
skej chirurgie, kde ako tvrdí mama 
boli lekári fantastickí. Bolo vidieť ich 
pozitívny vzťah k deťom. Mamu milo 
prekvapilo správanie a prístup všet-
kých na oddelení. Stretla sa s pani 
učiteľkami na oddelení a pochopila, 
že práve toto je pre to dieťa tam naj-
dôležitejšie a môže sa aspoň chvíľu 
cítiť normálne. Vnímala, že práve 
psychika potom ide iným smerom. 
Našli sme v nemocnici kúsok normál-
nosti a normálneho fungovania živo-
ta, čo je naj pre psychickú podporu.

Najnáročnejšie obdobie bolo práve 
tých prvých 7 dní na Klinike detskej 
chirurgie, kde sa rozhodovalo ako 
to bude s rukou Dorotky. Dorotka 
dostávala transfúzie, nevedelo sa, či 
nemá zlomenú aj druhú ruku lebo 
bola celá opuchnutá. Keďže sa jej 
ruka stále doliečovala, vôbec neve-
deli ako to celé dopadne. Rodičia sa 
postupne dozvedali nové informácie 
o stave ruky ich dcéry. Dozvedeli sa, 
že lakeť mala nielen zlomený, ale 
aj pretočený, že prečo jej vlastne 
odumiera tkanivo. Dorotka bola za 
prvé dva týždne v nemocnici 9  dní 
v narkóze, či už v celkovej alebo 

čiastočnej. Stav ruky si vyžadoval ne-
ustále čistenie, keďže to bolo veľmi 
bolestivé. Lekári sa vyjadrili, že die-
ťa nemôže trpieť. Narkózu zvládala 
Dorotka veľmi dobre. Celá situácia, 
či jej zostave ruka viselo na vlásku 
kvôli tomu, že Dorotka mala cievy 
iba hore v ramene a tkanivo nebolo 
ničím vyživované a regenerácia bude 
prebiehať celý rok. Preto jej vlastne 
ruka odumierala, lebo nebola vyživo-
vaná. Rodiča postupne pochopili, čo 
sa s rukou ich dcéry deje a aká dlhá 
cesta ich ešte čaká. Najhoršie situ-
ácie boli množstvo narkóz, Dorotka 
bola buď pred alebo po narkózou. 
Nemohla tým pádom jesť alebo piť. 
Mama spomína na jednu situáciu 
po narkóze, kedy bola Dorotka tak 
smädná, že sa prebrala a plakala od 
smädu. Ako hovorí mama, nemoh-
la sa jej dať napiť. Dorotka prosila 
mamu o vodu a táto situácia bola 
z jej pohľadu úplne najšialenejšia. 
Mama bola úplne zúfalá.

Celá liečba Dorotky stále pokra-
čovala a po týždni na chirurgii sa 
dostala aj na Kliniku popálenín a re-
konštrukčnej chirurgie do Ružinova 
v Bratislave, kde podstúpila plastiku. 
Vedeli, že zachrániť takto poškodenú 
ruku bol obrovský risk. Všetko to vy-
šlo dobre, sme tu, ďalej jej ju neam-
putovali a rodičia sa tešia na protézu 
a dúfajú, že s ňou Dorotka fungovať. 
Dorotka má odhodlanie a podporu 
svojich rodičov.

Ako sa na to celé pozerala 
a ako to vnímala Dorotka?

Ako nám Dorotka povedala, zvládala 
to veľmi dobre. Spomína, že všetci 

boli veľmi príjemní a pre ňu boli naj-
horšie infúzie, ktoré jej dávali. Spolu 
s maminou si s úsmevom zaspomí-
nali aj na lekárov a sestričky, ich po-
zitívnu energiu, ochotu a príjemnosť. 

V závere rozhovoru rodičia spomí-
najú, že bol zázrak, že dopadla ich 
dcéra takto a že to bola iba ruka. 
Hovoria, že Dorotka si cestu v živote 
nájde a hlavne, že je stále zdravý člo-
vek. Je vidno, že nemá lakťový ohyb 
spredu a aj jej ruka nevyzerá ako 
bežná ruka. Život ide ďalej a rodičia 
dúfajú, že po zrehabilitovaní a  na-
vyknutí si na protézu budú žiť ako 
doteraz. Majú podporu svojho okolia 
a blízkych ľudí. Uvedomujú si, že sa 
s tým musia naučiť žiť, ale vedia aj to, 
že príde čas, kedy sa bude musieť 
Dotorka naučiť fungovať sama a pri-
pravujú ju na to. Berú to pozitívne 
a sú vďační, že môžu ďalej fungovať 
a že mali vlastne šťastie v nešťastí. 

Ďakujeme Dorotke a jej rodičom, že 
sa s nami podelili o ich životný prí-
beh. Prajeme im veľa zdravia, pozitív-
nej energie a úsmevu do života.

Navštívili sme Dorku a jej rodinu, kto-
rí nám porozprávali ako sa jeden ich 
úplne bežný deň v okamihu sekundy 
stal dňom strachu, obáv, ale hlav-
ne zázraku. Dorka bola v tom čase 
11  ročné dievčatko, ktoré žilo bež-
ný život v kruhu svojej rodiny. Ako 
nám prezradili, mala obdobie kedy 
sa hľadala v oblasti záujmov a našla 
sa v plávaní. Keďže to bolo neďaleko 
práce jej maminy, všetkým to vyho-
vovalo. Zo slov maminy sme sa do-
zvedeli, že práve v ten deň si Dorka 

zabudla doma telefón a ako mama 
v ten deň bola trošku zasnená. Ako 
spomína mamina Dorky, šlo o ich 
úplne bežný deň, ktorý bola v práci, 
kde sa za ňou Dorka po škole zasta-
vila. Šla na krúžok plávania, ktorý bol 
neďaleko. Keďže šlo o málo frekven-
tovanú cestu, mama nemala obavu, 
že by sa Dorke po ceste mohlo niečo 
stať. Mala už skúsenosti aj s oveľa 
horšími cestami. Vyprevádzala ju 
zo slovami, že krásne svieti slniečko 
a keď pomaly pôjde akurát včas prí-

de na plávanie. Neubehlo ani 20 mi-
nút ako odišla a už mame volala 
polícia, že sa stala dopravná nehoda. 
Dorka prechádzala po priechode pre 
chodcov a na skoro úplnom konci ju 
zachytilo nákladné auto. Z časti sa 
Dorka stihla uhnúť, no pravá ruka sa 
jej zakliesnila medzi koleso a blatník 
až nakoniec spadla podeň. Hneď po 
nehode bola Dorka pri vedomí. Bola 
veľmi statočná, všetko si pamätala 
a dokonca zvládla nadiktovať adresu 
a telefónne číslo. Bola veľmi statoč-
ná. Nielen bezprostredne po neho-
de, ale ako sme sa dozvedeli aj ne-
skôr v nemocnici a počas operácie.

Rodičia bežali na miesto nehody 
a  neskôr ich polícia zobrala do ne-
mocnici v Považskej Bystrici. V  ne-
mocnici privolali primára Korca, ktorý 
je podľa slov rodičov fantastický a na 
Slovensku veľmi uznávaný operatér, 
ktorý zachránil mnohým životy. Tie-
to informácie sa im aj potvrdili aj na 
vlastnej skúsenosti. Na urgente sa 
potvrdilo to, že Dorke musia ruku 
odrezať. Ako spomína mama, cítili 
sme súcit a ľudskosť od všetkých, 
ktorí tam boli. Všetci to s nimi pre-
žívali a cítili obrovskú podporu aj 
zo  strany okolia a neznámych ľudí. 
Všetkým bolo ľúto, že nám musia 
oznámiť informáciu, že ich dcére 
musia amputovať ruku. Tvrdili, že jej 
musia amputovať ruku až hore. Rodi-
čia zostali zaskočení a ich otázky boli 
„To vážne?“. Lekár prirovnal jej neho-
du ku zrážke s vlakom. Nezostalo na 
ruke nič, sval, žila, cieva ani kosť. Le-
kár tvrdil, že je to veľmi ťažké a v zlom Spoločné stretnutie s našim ambasádorom Jožkom Metelkom
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Výnimočný príbeh Dorotky 
a jej šťastia v nešťastí
Dievča, ktoré prežilo zrážku s autom
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Ďakujeme za príjemný pobyt



Lekárske okienko
SPOZNÁVAME DIAGNÓZY DETÍ
Lekár MUDr. Jozef Babala, PhD. tentokrát porozprával o ďalšej často sa vyskytujúcej diagnóze u chlapcov v detskom 
veku.
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NEZOSTÚPENÉ VAJÍČKO
Je jednou z najčastejších diagnóz 
u  chlapcov v detskom veku. U detí 
narodených pred termínom je vý-
skyt až 20%. U donosených detí sa 
s  týmto stavom stretneme v 4-5%. 
No u polovice týchto detí zostupova-
nie vajíčok pokračuje ešte počas 12-
tich týždňov po narodení, čím sa stav 
môže samovoľne upraviť. Chlapcov, 
u ktorých nedôjde ku zostúpeniu va-
jíčka, čaká operácia.

Ako poznáme nezostúpené vajíč-
ko a ako táto anomália vzniká? 
Nezostúpené jedno vajíčko (po latin-
sky testis), alebo ak ide o obe vajíčka 
(testés) sa v medicínskej terminoló-
gii nazýva Retentio testis. Je to stav, 
kedy je miešok na jednej, alebo na 

oboch stranách prázdny. To ešte 
nemusí znamenať, že dieťa nemá 
vajíčko vôbec. Vajíčka sa počas vnút-
romaternicového obdobia vývoja 
plodu nachádzajú vnútri v brušku 
na zadnej strane pod obličkami. Od-
tiaľto zostupujú cez slabinový kanál 
postupne až na dno mieška, čo sa 
udeje do 25-teho až 30-teho týždňa 
tehotenstva. Na tejto ceste zostupu 
môžu uviaznuť v ktoromkoľvek bode. 
Ak ostanú vysoko v brušku, nie sú 
dostupné nášmu hmatu, potom ten-
to stav nazývame kryptorchizmus – 
vajíčka sú skryté. Takto vysoko osta-
nú vajíčka skryté asi u 1-2% chlapcov 
s nezostúpenými vajíčkami. 

U ostatných chlapcov vajíčka ostanú 
v slabine, pred vstupom do mieška. 
Tieto vajíčka sa dajú vyhmatať ako 

pohyblivá hrčka v podkoží, ktorá sa 
dá viac, alebo menej pritiahnuť ku 
miešku a opäť vybehne hore. Sú aj 
takzvané migrujúce vajíčka – jojo tes-
tés, ktoré sú niekedy v miešku a nie-
kedy v slabine. 

Je aj iná možnosť ako operácia 
nezostúpeného vajíčka? 
Iná liečba ako operácia nemá vý-
znam. V minulosti ste sa mohli 
stretnúť s názorom, že liečiť túto 
anomáliu je možné aj podávaním 
mužského hormónu, no zistilo sa, že 
táto procedúra nemá žiaduci efekt. 

Prečo a kedy je potrebné opero-
vať nezostúpené vajíčko? 
V súčasnosti sa odporúča operovať 
v 6 – 12 mesiacoch života. Cieľom 
operácie je zamedzenie straty správ-
nej funkcie zárodočných buniek, 
z  ktorých neskôr vznikajú spermie. 
A tento proces prebieha v druhom 
polroku po narodení. 

No často sa stane, že zistenie, že va-
jíčko nie je zostúpené príde omnoho 
neskôr. V takom prípade netreba 
strácať čas a operáciu zrealizovať 
čím skôr. 

Čo ak je vajíčko schované 
v brušku? 
Vždy je prvotnou snahou vajíčko za-
chrániť a dostať ho na svoje správne 
miesto. No najprv ho v tom brušku 
musíme pohľadať. A  v  tom nám 
najlepšie pomôže laparoskopia, po-
mocou ktorej môžeme prehliadnuť 
celú cestu zostupu vajíčka. Ak ho 
nájdeme, urobíme prvú dobu ope-
rácie a  o  pol až jeden rok druhú 
dobu zo  slabinového prístupu 
(Fowler-Spehensova operácia). 
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Môže sa stať aj to, že vajíčko prvú 
dobu neprežije v dobrej kvalite a vte-
dy ho treba odstrániť. Odstrániť ho 
treba aj vtedy, ak sa nedá stiahnuť, 
lebo v dospelosti hrozí riziko jeho 
zhubnej premeny (asi 5-10 krát čas-
tejšie ako u normálneho vajíčka).

Ako sa dá takáto operácia uro-
biť? 
Ide o plánovanú (iným slovom elek-
tívnu) operáciu. Pokiaľ ide o kryptor-
chizmus – keď sú vajíčka schované 
v  brušku, treba počítať s hospitali-
záciou v ústavnom (lôžkovom) zaria-
dení. Pretože ide o viac zaťažujúcu 
operáciu vnútro brušnú a následne 
v druhej dobe o kombináciu vnút-
ro brušnej operácie so slabinovo 
mieškovou operáciou. 

U väčšiny pacientov, u ktorých je 
vajíčko v slabine je možné operovať 
v nemocnici s pobytom na lôžku, ale 
aj formou jednodňovej chirurgie. 

Tento výkon – umiestnenie a fixácia 
vajíčka v miešku (orchiopexia) je ofi-
ciálne zaradený medzi výkonmi jed-
nodňovej chirurgie detského veku. 
Operujeme z dvoch rezov – jeden ve-
dieme v slabine a druhý na miešku. 

Kto je oprávneným špecialistom 
operovať takýchto pacientov? 
Je to detský urológ a detský chirurg.

Aké komplikácie môžu nastať pri 
operácii nezostúpeného vajíčka?
Najčastejšie sa vyskytuje krvná pod-
liatina alebo zrazenina v oblasti 

miešku, ktorý môže byť až livídny. 
Sfarbenie samovoľne odznie o nie-
koľko dní až týždňov a stehy z mieš-
ka vypadnú samé po 10 dňoch, ak 
nie, je lepšie keď ich chirurg vyberie. 
Zriedka sa môže vyskytnúť infekcia, 
alebo teploty. Mierny opuch ustupu-
je samovoľne. 

Dôležitá je kontrola v 14-tich rokoch 
veku, najmä ak išlo o obojstranne 
nezostúpené vajíčka a nie hmatateľ-
né vajíčka, kedy si treba všimnúť, či je 
správny pubertálny vývoj a netreba 

zabudnúť na prevenciu zhubného 
zvrhnutia.

Ďakujeme za ďalšie užitočné infor-
mácie MUDr. Jozefovi Babalovi, PhD.

1 € z detského štartovné z ČSOB detských behov je venované  
DETSKEJ CHIRURGII - OZ SLNIEČKO NA CESTE!
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Laparoskopický pohľad z dutiny brušnej na nezostúpené vajíčko

Laparoskopický pohľad z dutiny brušnej na nezostúpené vajíčko
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váhy a stoličky,  
bratislavský samosprávny kraj
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Veselé zvieratkové  
nálepky na klinike

Novinky  
na klinike

televízory  
na klinike

Naši podporovatelia

Produktový partneri

Mediálny partneri

Marketingový partneri

Partneri
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nové nemocničné stolíky
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Liečba v kyslíkovej 
komore je bezbolestná
Podstatou liečby v prostredí 
pretlakovej (hyperbarickej) ko-
mory je zvýšenie prísunu kys-
líka chorým alebo poškodeným 
tkanivám, do ktorých už kyslík 
prostredníctvom prirodzených 
nosičov – červených krviniek 
– v potrebnom množstve pre-
niknúť nemôže.
Vystavenie vášho tela mier-
nemu pretlaku pri súčasnom 
dýchaní kyslíka zaručí, že kyslík 
sa bude rozpúšťať aj v tekutej 
zložke krvi - v krvnej plazme, 
ktorá do chorých alebo poško-
dených tkanív prenikne. Princíp 
liečby kyslíkom v podmienkach 
zvýšeného okolitého tlaku je teda 
jednoduchý – poškodené tkanivá 
príjmu ďaleko viac kyslíka, čo 
je základnou podmienkou pre 
zlepšenie vášho zdravotného 
stavu. 
Liečba kyslíkom v pretlaku 
vyvoláva následne vysoko po-
zitívne efekty na vaše zdravie. 
Dochádza k zlepšeniu imunity 
organizmu, k potlačeniu rastu 
niektorých baktérií, k podpore 
efektu niektorých antibiotík, 
k potlačeniu zápalovej reak-
cie, k masívnemu vyplaveniu 
kmeňových buniek, k podpore 
novotvorby ciev v nehojacich sa 
ranách, k zlepšeniu výživy kože, 
svalov a vnútorných orgánov, 
k zníženiu opuchu, k podpore 
hojenia rán. 
Liečba sa používa na celom 
svete viac ako 50 rokov. Liečba 

v komore je bezbolestná, nein-
vazívna, nekrvavá, ambulantná 
a za prítomnosti lekára.

Dôvody liečby:
■ NEUROLOGICKÉ: prechod-
né stavy nedokrvenia mozgu, 
cievne syndrómy neprekrvenia 
mozgu a miechy, polyneuropatie, 
amaurosis fugax (krátkodobé 
oslepnutie), ochrnutie tváre 
– Bellova obrna, poškodenia 
mozgu z nedostatku kyslíka, 
poškodenia mozgu, miechy 
a nervov po radiačnej terapii, 
poranenia mozgu a miechy.
■ KOŽNÉ: poškodenia kože po oža- 
rovaní, nehojace sa rany (ulcero-
nekrotické defekty, gangréna).
■ CIEVNE: ateroskleróza tepien 
dolných končatín, nehojace sa 
rany dolných končatín, Bürge-
rova choroba fajčiarov, varixy 
žíl dolných končatín bez vredu, 
s vredom alebo zápalom, poúra-
zové neprekrvenie svalov, infek-
cia, gangréna alebo nehojaca sa 
operačná rana amputovanej kon-
čatiny, preležaniny (dekubitus). 
■ CUKROVKA: v štádiu kompli-
kácií – s poškodením jedného 
alebo viacerých nervov (mono-
neuropatia, polyneuropatia), 
s poškodením periférnych 
ciev – angiopatia, nehojace sa 
rany (ulceronekrotické defekty, 
gangréna), diabetická noha 
■ ÚRAZOVÁ A PLASTICKÁ CHI-
RUGIA: poúrazové neprekrvenie 
svalu, komplikácie zlomeniny 

– Sudeckov syndróm (kom-
plexný regionálny syndróm), 
komplikácie alebo odvrhnutie 
transplantovaného štepu kože, 
infekcia alebo gangréna am-
putačného kýpťa, zápal kosti 
a kostnej drene po zlomenine 
(osteomyelitída), nekróza kosti 
(osteonekróza) rôznej príčiny 
(úrazová zlomenina, operácia, 
po ožarovaní – radionekróza, 
nejasnej príčiny), preležaniny 
(dekubitus), omrzliny, popáleni-
ny, poranenia mozgu a miechy.
■ ORL: zvuková trauma, strata 
sluchu vplyvom hluku, náhla 
strata sluchu s alebo bez tin-
nitu.
■ NEHOJACE SA RANY: rana 
rôznej príčiny (cukrovka, cievne 
ochorenia, preležanina, popále-
nina) nezahojená do 4 týždňov 
podľa európskeho konsenzu má 
byť liečená aj hyperbarickou 
oxygenáciou
■ NÁSLEDKY RÁDIOTERA-
PIE V ONKOLÓGII: radiačné 
poškodenie mäkkých tkanív, 
kostí, nervových štruktúr, za-
žívacieho traktu.
■ INÉ: rehabilitácia po ope-
rácii, výraznej fyzickej záťaži, 
súčasť wellness, anti-aging 
terapie (proti starnutiu), pri 
chronickej únave, športové 
úrazy, Reynaudova choroba, 
rezistentné zápalové ochore-
nia čreva – Crohnova choroba, 
ulcerózna kolitída.
 MUDr. Pavel Porubčanský
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ktorá do chorých alebo poško-
dených tkanív prenikne. Princíp 
liečby kyslíkom v podmienkach 
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po ožarovaní – radionekróza, 
nejasnej príčiny), preležaniny 
(dekubitus), omrzliny, popáleni-
ny, poranenia mozgu a miechy.
■ ORL: zvuková trauma, strata 
sluchu vplyvom hluku, náhla 
strata sluchu s alebo bez tin-
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PIE V ONKOLÓGII: radiačné 
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