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Polstoročie košickej anestéziológie; Košická KAIM líder v oblasti vzdelávania anestéziológov 

 

Prepis relácie: 

Andrea Lučanská, moderátorka: „Úspechy nedosahujú len prešovské mažoretky, ale aj košickí 

anestéziológovia. Mimochodom, prvé samostatné oddelenie vzniklo v Košiciach pred polstoročím. A 

my sa na to teraz spoločne pozrime.“ 

(začiatok reportáže) 

Silvia Košťová, redaktorka: „Anestézia, to nie je len odstránenie bolesti, ale aj nahradzovanie 

krvných strát, či zabezpečenie dýchania u utlmeného pacienta. Jej rozvoj umožnil lekárom 

riešiť rôzne veľké operačné zákroky. K dnešným moderným technikám, ktoré predstavujú 

celkovú anestéziu, inhalačnú a intravenóznu, alebo lokálnu, však viedla dlhá cesta. Aj prvá 

klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ a Univerzitnej nemocnice 

Louisa Pasteura v Košiciach má za sebou už polstoročie náročnej práce. Práve toto pracovisko 

vzniklo ako vôbec prvé posteľové anestéziologické oddelenie v bývalom Česko-Slovensku.“ 

(koniec reportáže) 

Andrea Lučanská: „A v tejto chvíli už v štúdiu vítam aj tím z prvej kliniky anestéziológie a intenzívnej 

medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura 

v Košiciach. Konkrétne pána prednostu Jozefa Firmenta. Pekný podvečer.“ 

Jozef Friment, prednosta I. KAIM LF UPJŠ a UN LP v Košiciach (hosť v štúdiu): „Dobrý deň.“ 

Andrea Lučanská: „A jeho odborných asistentov, konkrétne Moniku Grochovú a Štefana Trenklera. 

Pekný podvečer, vitajte. Tak si poďme hneď na úvod povedať, aký je význam anestéziológie, ktorá v 

podstate v Košiciach oslavuje polstoročie, ale je tu už oveľa, oveľa dlhšie. Ak sa nemýlim, tak prvýkrát 

bol pacient uspaný, neviem, asi uspaný nie, ale pred stosedemdesiatimi rokmi sa po prvýkrát pokúsili 

uviesť pacienta do takého stavu, aby s ním mohli niečo robiť a on to necítil.“ 

Jozef Friment: „Áno, je to práve tohoto roku stosedemdesiat rokov, kedy bola demonštrovaná 

celková anestézia, čiže vtedy sa začala písať tá história anestéziológie. Vtedy sa narkóza podávala 

takýmto prístrojom, takouto maskou, ktorá sa dávala na tvár pacienta.“ 

Andrea Lučanská: „A čo v tej maske bolo, pán prednosta?“ 

Jozef Friment: „A na túto masku sa kvapkal éter alebo chloroform. Vtedy ale sa robili len operácie na 

povrchových častiach tela a nemohlo sa robiť nejaké väčšie operačné zákroky, ako je to v súčasnosti.“ 

Ján Pál, moderátor: „Bolo to dosť náročné.“ 

Andrea Lučanská: „Čiže my sme sa v podstate v súčasnosti dosť výrazne posunuli, lebo oproti tej 

jednej rekvizite, ktorú ste teraz ukázali, tu máte pripravených aj množstvo iných rekvizít, tak možno 

by sme mohli smelo preskočiť k tomu, ako vyzerá v súčasnosti anestézia.“ 



Jozef Friment: „No, moderná anestézia je už úplne iná. Teraz máme rôzne látky, ktoré sú oveľa 

bezpečnejšie, ako bol vtedy éter a chloroform. Teraz obyčajne anestézia sa začína tak, celková 

anestézia, že pacientovi dáme inhalovať kyslík, aby sme si pripravili jeho vnútorné prostredie, potom 

pacientovi napichneme žilu, do ktorej zavedieme plastovú kanylu. To by som chcel aj divákov 

upozorniť na to, že tá kanyla, ktorá sa zavedie do žily, je už zavedená mäkučká, takže nemôže 

poškodiť cievu pacienta. Potom sa do tejto ihly podá intravenózne anestetikum, čiže pacienta 

uspíme. V priebehu nejakých dvoch až piatich minút pacient je uspatý. Potom dávame lieky, ako sú 

opioidy proti bolesti, dávame lieky na ochrnutie svalstva, no a pacientovi zavedieme do dýchacích 

ciest rúrku, ktorá je na to, aby sme mohli urobiť umelé dýchanie, aby sme pacientovi mohli urobiť 

veľké operačné zákroky. V súčasnosti sa robia operačné zákroky hlavy, mozgu, hrudníka, brucha a 

toto nám umožňuje práve takáto endotracheálna intubácia. Pre menšie zákroky používame takzvané 

laryngeálne masky, buď je to maska takéhoto tvaru, ktorá sa zavádza do dýchacích ciest, alebo 

takéhoto tvaru, a tu už nemusíme používať svalovú relaxanciu. Potom pacienta napojíme na 

anestetický prístroj, to mám taký ručný vak, ktorý sa použije v niektorých neodkladných situáciách. 

No a takto sa napojí anestetický prístroj a môžeme robiť umelé dýchanie počas anestézie, počas 

operácie. Pacient sa udržiava v operačnom stave, v stave narkózy podávaním inhalačných látok, alebo 

podávaním látok do žily, máme tu takéto zariadenie, ktoré nám dávkuje presne látky na to, aby sme 

pacienta udržali v spánku, aby sme udržali dostatočné dávky opioidov, čiže látok, ktoré sú proti 

bolesti. No a na konci operácie pacientovi potom znižujeme dávky týchto látok a zobúdzame ho na 

takzvanej zotavovacej miestnosti. Takto asi prebieha moderná anestézia, ktorá je v súčasnosti veľmi 

bezpečná. Tomu aj sa snažíme predísť, aby sa niečo nestalo.“ 

Ján Pál: „Na to som presne chcel nadviazať, lebo možno mnohí sa aj boja tej modernej anestézie. Ono 

asi by už teraz nemali, pokiaľ ste im to takto pekne vysvetlili a veľmi dobre, názorne. Ale vlastne tá 

anestézia celkovo je vlastne čo?“ 

Jozef Friment: „Tá anestézia, vlastne to je také umelé intoxikovanie tela, ktoré je riadené, ktoré 

máme v rukách, máme monitorovanie pacienta, monitorujeme krvný tlak, krvný obeh, monitorujeme 

hĺbku spánku, monitorujeme silu bolesti, takže my nášho pacienta máme pomerne intenzívne v 

rukách a chirurg môže urobiť veľkú operáciu. Čiže moderná anestézia umožní pacientom urobiť, 

podstúpiť veľkú operačnú procedúru a takto pomáhame chirurgom robiť veľký operačný zákrok a 

chirurgovia vlastne nám takto vedia poskytnúť tie možnosti, že sa môžeme realizovať.“ 

Andrea Lučanská: „A dať zasa pozor na toho pacienta, aby samozrejme potom sa dostal do bežného 

života, keď sa to všetko vlastne podarí.“ 

Jozef Friment: „Áno, veď našim moderným heslom - nie je umenie uspať pacienta, ale zobudiť ho a 

postaviť na vlastné nohy.“ 

Andrea Lučanská: „Tak. To si myslím, že je aj najdôležitejšie. Ale presne, ako hovoril Jano, mnohí ľudia 

sa pýtajú na to, či je to bezpečné. A možno keby sme sa vrátili do tej histórie, je celkom zaujímavé, že 

práve v rámci Česko-Slovenska v Košiciach vzniklo prvé takéto samostatné oddelenie, čo si myslím, že 

je výrazný úspech. Prečo práve v Košiciach? Znamená to, že tu boli nejakí výnimoční ľudia, ktorí sa o 

to zaslúžili?“ 

Jozef Friment: „Tak je to aj určitá zhoda okolností, boli tu skutočne šikovní ľudia, ktorí vedeli to robiť, 

ale to prvé oddelenie, to bolo posteľové oddelenie. Čiže narkóza sa podávala už v celej Európe, v 

Spojených štátoch a tak ďalej, ale tu na Slovensku, respektíve v bývalom Česko-Slovensku prvýkrát sa 

zriadilo posteľové oddelenie, kde pacienti po operácii po veľkých úrazoch vedeli byť sústredení na 

jedno miesto a tam sa tým pacientom poskytovala taká sústredená kvalitná resuscitačná 

starostlivosť.“ 



Andrea Lučanská: „My sme v podstate videli aj obrázky, ako to vyzeralo kedysi a ako to vlastne vyzerá 

v súčasnosti. Skúsme si povedať, ak by ste mali také najdôležitejšie míľniky anestézie vymenovať, 

možno aj tá umelá pľúcna ventilácia bola takým veľkým míľnikom v celej tej histórii anestézie.“ 

Jozef Friment: „No najväčším míľnikom bolo to, že sme dokázali pacienta uspať a zobudiť.“ 

Andrea Lučanská: „Čiže boli aj prípady, keď ste ho síce dokázali uspať, ale už sa potom ho nepodarilo 

prebrať?“ 

Jozef Friment: „Ale vznikli nejaké komplikácie, áno, to bolo zhruba pred sto rokmi, bývali takéto 

komplikácie. Potom bol veľkým míľnikom prechod na svalové relaxancie. Čiže my používame veľmi 

silné lieky, ktoré spôsobujú ochrnutie pacienta, my musíme robiť umelé dýchanie, čiže s týmto 

súvisela aj umelá ventilácia, umelé dýchanie, ktoré my vlastne pacientovi robíme počas operácie 

alebo v tom pooperačnom období. No a ďalším veľkým míľnikom boli tie moderné lieky, ktoré veľmi 

rýchlo začínajú účinkovať a veľmi rýchlo prestávajú účinkovať, čiže pacienta vieme veľmi rýchlo a 

účinne zobudiť.“ 

Andrea Lučanská: „To sú takzvané tie jednodňové chirurgické zákroky, keď je to vyslovene ako na 

bežiacom páse, ľudovo povedané, keď sa pacient uspí a ešte sám doslova z toho operačného stola 

zíde dole práve preto, že veľmi rýchlo prestávajú účinkovať tie lieky, ako ste spomínali.“ 

Jozef Friment: „Áno presne tak. Tie nové technológie, nové lieky umožňujú robiť aj takzvanú 

jednodňovú chirurgiu.“ 

Ján Pál: „Hovoríme o záchrane života, ale my tu máme aj ďalšie rekvizity, môžete pomaly vidieť aj...“ 

Andrea Lučanská: „A ďalší tím, veľmi zohratý.“ 

Ján Pál: „Tak. A ďalšieho nášho figuranta, nepomenovaného zrejme. Pani doktorka, pán doktor, vy tu 

máte so sebou aj prenosný defibrilátor, áno, správne, a máte pre nás pripravenú takú realizáciu 

možno aj skutočných udalostí, že čo sa môže udiať na ulici a ako by sme mali zareagovať. Takže ak by 

sme vás mohli poprosiť.“ 

Andrea Lučanská: „Čiže dajme tomu, že máme vytvorenú situáciu, že idete po ulici a vidíte človeka, 

ktorý javí známky bezvedomia. Čo v takomto prípade, pán doktor?“ 

Štefan Trenkler, odborný asistent I. KAIM LF UPJŠ a UN LP v Košiciach (hosť v štúdiu): „Môžem to 

predviesť?“ 

Andrea Lučanská: „Samozrejme, nech sa páči.“ 

Štefan Trenkler: „Takže našou situáciou je, keď niekto náhle skolabuje alebo leží v nejasnej situácii, 

možno je unavený po nočnej zmene, možno oslavoval, ale možno má zastavenie obehu, a to musíme 

zistiť. Takže sa obzriem, aby som bol v bezpečí, neprichádzalo nejaké auto, a skontrolujem, či je 

dotyčný pri vedomí. Dobrý deň, ako sa máte? Otvorte ústa. Keďže pacient nereaguje, je v bezvedomí 

a budem potrebovať pomoc. Prosím vás pekne, poďte mi pomôcť. A idem skontrolovať prítomnosť 

dýchania. Spriechodním dýchacie cesty, nadvihnem bradu, zakloním hlavu a pozerám, cítim a 

načúvam, či je prítomné dýchanie. V danom prípade dýchanie nie je prítomné a to hovorí o tom, že 

došlo k zastaveniu krvného obehu a tento človek potrebuje okamžitú pomoc. Potrebujem urobiť dve 

veci. Ja začnem s resuscitáciou, so stláčaním hrudníka a s umelými dychmi a poprosím moju 

pomocníčku, aby aktivovala záchrannú zdravotnú službu.“ 



Monika Grochová, odborná asistentka I. KAIM LF UPJŠ a UN LP v Košiciach (hosť v štúdiu): „Dobrý 

deň, nachádzam sa v Košiciach na Hlavnej ulici pri Immaculate, je tu postihnutá asi štyridsaťročná 

žena, ktorá je v bezvedomí a nedýcha. Som Monika Grochová.“ 

Jozef Firment: „Dobrý deň, tu je Operačné stredisko Záchrannej služby Košice. Ako som sa dozvedel, 

tak ste na Hlavnej ulici v Košiciach, tak najbližšie možné miesto pre umiestneného defibrilátora je na 

Hlavnej ulici 61. Viete používať prístroj na oživovanie pacienta a na resuscitáciu?“ 

Monika Grochová: „Áno, vieme a začali sme resuscitovať.“ 

Jozef Firment: „Dobre, tak choďte k tomu prístroju a postupujte podľa jeho strojových pokynov.“ 

Andrea Lučanská: „Čiže v tomto momente sa dostal k pacientovi aj defibrilátor.“ 

Štefan Trenkler: „Áno, v tejto chvíli ho otvoríme a budeme načúvať jeho pokynom.“ 

Defibrilátor: „Teraz privolajte pomoc.“ 

Štefan Trenkler: „To sme už urobili.“ 

Defibrilátor: „Odstráňte všetok odev z hrudníka pacienta.“ 

Štefan Trenkler: „Pacienta máme obnaženého.“ 

Andrea Lučanská: „Čiže ten defibrilátor nám vydáva pokyny?“ 

Defibrilátor: „Potiahnite červenú rúčku pre otvorenie obalu.“ 

Štefan Trenkler: „Čiže z obalu vyberieme elektródy.“ 

Defibrilátor: „Pozrite sa na obrázky na elektródach.“ 

Štefan Trenkler: „A teraz podľa obrázkov...“ 

Defibrilátor: „Odstráňte z jednej elektródy modrú fóliu...“ 

Štefan Trenkler: „Nalepíme...“ 

Defibrilátor: „Priložte elektródu na odhalenú pokožku presne tak, ako je u vedené na obrázku. Pevne 

elektródu pritlačte.“ 

Štefan Trenkler: „Ja medzitým stláčam hrudník.“ 

Defibrilátor: „Odstráňte z druhej elektródy modrú fóliu. Priložte elektródu na odhalenú pokožku 

presne tak, ako je u vedené na obrázku. Pevne elektródu pritlačte.“ 

Štefan Trenkler: „Keďže toto je naozajstný defibrilátor a pacient nie je naozajstný, defibrilátor 

rozhodne, či je alebo nie je potrebné aplikovať elektrický šok v prípade, že povie alebo rozhodne 

sám...“ 

Defibrilátor: „Odstráňte všetok odev z hrudníka pacienta...“ 

Štefan Trenkler: „Tak stlačíme červené tlačítko, aplikuje sa výboj a medzitým veríme, že príde 

ambulancia Záchrannej zdravotnej služby, ktorá vezme pacienta a bude pokračovať v resuscitácii.“ 

Ján Pál: „Veľmi šikovný prístroj a veľmi nápomocný.“ 

Andrea Lučanská: „A to znamená, že my sme celkom prekvapení. To znamená, že tento prístroj je 

voľne dostupní a ľudia, ktorí s tým vedia zaobchádzať, teraz ste nám ukázali, že by to mohol zvládnuť 



aj laik keďže sú tam presné pokyny, tie defibrilátory sú umiestnené na nejakých zásadných miestach 

alebo? Lebo teraz sme počuli, že na operačnom stredisku vás presne inštruovali, že kam si máte ísť 

pre ten defibrilátor.“ 

Štefan Trenkler: „Áno, tieto defibrilátor sú umiestňované na strategických miestach a obyvatelia 

Košíc už možno začuli v posledných dňoch, že po meste sa pohybujú policajti na kolobežkách a majú 

presne takýto typ defibrilátora, takže Košice sú pripravené na takéto náhle zastavenie obehu...“ 

Andrea Lučanská: „Takže je to výborná vec...“ 

Štefan Trenkler: „A je to možné použiť aj laikom, pretože len treba načúvať pokynom.“ 

Andrea Lučanská: „Tak a odvahu, aby sme sa nezľakli, čiže v každom prípade, ak vidíme niekoho v 

bezvedomí, tak vieme, čo máme robiť. Zatelefonovať na operačné stredisko, tam dostaneme pokyn, 

použijeme defibrilátor a možno niekomu zachránime život.“ 

Ján Pál: „Jasné, najhoršie je nepomôcť. Ďakujeme veľmi pekne za názornú a veľmi poučnú ukážku.“ 

 


