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NOVÝ ČAS  

Šnúrky si zaväzuje prstami z nôh! 

Pavol (42) doplatil na roztláčanie auta v mraze. 

 

KOŠICE - Znovu má chuť žiť. Klátovčanovi Pavlovi Čižmárovi (42) pri nešťastnej zhode okolností omrzli 

prsty na rukách až tak, že mu ich lekári museli všetky amputovať. Život statného chlapa sa zrazu 

obrátil naruby, nedokázal sa ani sám najesť. Zachránili ho unikátne operácie, pri ktorých mu košickí 

plastickí chirurgovia preniesli tri prsty z nôh na ruky. Po rokoch ich má plne funkčné, vďaka čomu 

znova nadobudol sebestačnosť. Veľkú radosť mu robí i taká zdanlivá maličkosť, akou je zaviazanie 

šnúrok. 

Pavol (42) prišiel pred rokmi o všetky prsty na rukách. ,,V zime mi v aute došiel benzín, musel som ho 

tlačiť. Nemal som so sebou rukavice, tak mi omrzli prsty," začína svoje rozprávanie. Omrzlinám 

neprikladal dôležitosť, čo bola veľká chyba. ,,Myslel som, že to do rána povolí. Urobil som chybu, že 

som nešiel hneď k lekárovi. Ani mi nenapadlo, aké to môže mať následky," spomína statný chlap na 

krušné chvíle. Lekári mu už skrehnuté prsty nedokázali zachrániť a musel podstúpiť amputáciu. Ostal 

mu len jediný článok ukazováka pravej ruky. Aj jednoduché činnosti boli zrazu pre Pavla 

nerealizovateľné. Nezvládal sám ani jednoduché činnosti ako jedenie, zapínanie gombíkov či 

umývanie zubov. Nádej prišla v momente, keď sa dopočul o možnosti prenosu prstov z nohy na ruku.  

,,Pred operáciou som stál pred veľmi ťažkým rozhodnutím. Bál som sa, že nebudem mať funkčné 

ani ruky, ani nohy. Nakoniec som sa rozhodol ísť do toho a dúfal som, že sa všetko podarí," 

pokračuje. Pomohol mu tím chirurgov z Kliniky plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie 

Lekárskej fakulty UPJŠ, ktorí robia najviac zákrokov mikrochirurgie ruky na Slovensku. Tri nové prsty 

Preniesť tri prsty sa však u nás ešte nikomu nepodarilo. ,,Takéto zákroky patria k najnáročnejším. 

Pacientovi sme preniesli jeden prst z ľavej nohy na pravú ruku. O tri roky neskôr sme preniesli dva 

prsty z pravej nohy na ľavú ruku," vysvetľuje prednosta kliniky Teodor Kluka. Každá operácia trvala 

viac ako desať hodín.  

Chirurgovia odpojili cievy, nervy, kosti a šľachy na nohe a precízne ich poprepájali so zvyškami prstov 

na rukách. Trpezlivý Pavol po operáciách usilovne rehabilitoval a dnes má prsty plne funkčné. Dokáže 

si dokonca privyrábať na družstve v Nižnom Klátove. ,,Ďakujem lekárom, že mi prinavrátili chuť do 

života. Nechcem ani myslieť na to, aké to bolo pre mňa po úraze ťažké. Teraz už nemám bolesti a 

teším sa z jednoduchých vecí aj z toho, že si môžem zaviazať šnúrky!" dodal s úsmevom. 

 

 


