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CoFoE: I. Korčok bude prednášať o budúcnosti EÚ z pohľadu Strednej Európy  
  22. 11. 2021, 14:43, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Bratislava 22. novembra (TASR) - Rozširovanie Európskej únie, klimatická zmena, Bielorusko. To sú niektoré z tém, o ktorých bude
hovoriť minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok vo svojej pondelkovej prednáške v rámci Konferencie o
budúcnosti Európy (CoFoE) na pôde Európskeho univerzitného inštitútu (EUI) vo Fiesole (Florencia). V prednáške sa bude venovať
budúcnosti Európskej únie z pohľadu Strednej Európy.

"Na prednáške ako aj na následnej diskusii sa zúčastnia študenti a výskumníci EUI a Univerzity vo Florencii a cez telemost aj slovenskí
študenti z Univerzity Komenského v Bratislave, Ekonomickej univerzity v Bratislave, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici," uviedol rezort diplomacie.

CoFoE bude do jari 2022 prijímať pripomienky a nápady, ktoré môžu vyústiť do konkrétnych odporúčaní o reforme Európskej únie. Na
oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu, ktorá je pod spoločnou záštitou europarlamentu, Európskej rady a Európskej
komisie, sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ. Účastníci občianskych panelov sú zo
všetkých 27 členských krajín, pričom odrážajú demografickú a sociálnu rozmanitosť EÚ. Najmenej jedna tretina účastníkov každého z
panelov je vo veku do 25 rokov.

vik lef gru

Autor: VIK
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Doktori stoja pred najťažšou voľbou – koho ešte zachrániť a koho už nie:

BRATISLAVA – Nemocnice hlásia posledné voľné lôžka pre pacientov s ochorením COVID–19. Hoci sa situácia zo dňa deň mení, zatiaľ,
žiaľ, nie k lepšiemu. Na ošetrujúcich lekárov, ktorí stoja pred najťažšou voľbou – koho ešte zachrániť a koho už nie – je vyvíjaný enormný
tlak. Právnik vysvetlil, ako by sa mali doktori rozhodovať a či im hrozí nejaký postih.

Vsituácii, keď má nemocnica posledný pľúcny ventilátor, je náročné rozhodovanie najmä na pleciach anestéziológov. Tí sa stávajú
doslova arbitrami medzi životom a smrťou. Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s odborníkmi už v marci tohto roku vydalo pravidlá, na
základe čoho sa majú lekári v týchto situáciách rozhodovať. Ide o súbor pravidiel, ako vykonávať tzv. triáž.

Formálne triáž vyhlasuje minister zdravotníctva v núdzovom stave. Podľa právnika sa však lekári môžu riadiť podľa týchto pravidiel, aj
keď nie je oficiálne vyhlásená a nemáme ani núdzový stav. „Z môjho pohľadu je však možné pridŕžať sa odporúčaní v tomto usmernení aj
bez toho, aby triáž bola formálne vyhlásená,“ hovorí právnik Ivan Humeník z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

Lekár sa podľa jeho slov pri uprednostňovaní pacienta, ktorý bude napojený na umelú pľúcnu ventiláciu, nemá rozhodovať podľa
sympatií, ale má brať do úvahy viaceré okolnosti. Za to, čo lekár nemôže ovplyvniť, ho však nemožno potrestať. „V práve platí zásada, že
nemôžem byť postihovaný za nesplnenie povinnosti, ktorej splnenie nebolo objektívne možné. Takže v prípade, že lekár rozhodujúci v
triáži opiera svoje rozhodnutie o správne medicínske, etické a právne kritériá, tak za toto rozhodnutie nemôže byť braný na
zodpovednosť,“ zdôrazňuje špecialista na medicínske právo.

Nemocnice by mali mať okrem vyhlášky ministerstva stanovené aj vlastné postupy, na základe ktorých sa lekári majú rozhodovať. „V
opačnom prípade sú lekári vystavení stresu a v rozhodnutiach nemusia byť konzistentní a istí, čo následne môže vyvolávať neistotu u
pacientov a vo verejnosti. Pochybnosti sú to posledné, čo dnes naša spoločnosť potrebuje,“ dodáva Humeník. To, že zdravotníci sa
počas pandémie dostávajú do bezprecedentných situácií a sú vystavení extrémnemu tlaku, potvrdzuje aj psychologička.

Práca v neštandardných podmienkach a ťažké rozhodnutia môžu u mnohých viesť až k tzv. morálnemu distresu. „Morálny distres je
nepríjemné prežívanie, ktoré vzniká v situácii, keď nemôžeme konať v súlade so svojím presvedčením o morálne správnom konaní pre
inštitucionálne alebo iné prekážky. Časté či intenzívne prežívanie morálneho distresu vedie k rozvoju symptómov vyhorenia, poruchám
duševného zdravia, ale najmä demotivuje vykonávať toto povolanie, čo súvisí s rizikom straty nedostatkovej kvalifikovanej pracovnej sily,“
zdôrazňuje profesorka Andrea Madarasová Gecková z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave a Ústavu psychológie,
zdravia a metodológie výskumu na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Zavedenie odporúčaní a pravidiel, ako má v týchto ťažkých situáciách zdravotník postupovať, je podľa nej nevyhnutnou prevenciou
prežívania morálneho distresu.

Nemôžeme lekárov trestať za nesplnenie niečoho, čo nie je možné splniť.

Ivan Humeník, právnik

Lekárom hrozí prežívanie morálneho distresu.

Andrea Madarasová Gecková, psychologička

Špecialista na medicínske právo Ivan Humeník. Zdravotníci sa stávajú arbitrami medzi životom a smrťou.

Autor: fd, FOTO: Matej Kalina, archív A. M. G.
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Rubrika: ZO ŽIVOTA UNIKLINIKY KARDINÁLA KORCA V PRIEVIDZI

Osobne som sa na tento rozhovor veľmi tešil. Nie každý deň máme to šťastie stretnúť a porozprávať sa so skvelým človekom a
vynikajúcim odborníkom. Skrátka s človekom s veľkým Č.

MUDr. Ľudovít Želinský, PhD., promoval na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Absolvoval atestáciu z
internej medicíny, následne aj nadstavbovú špecializáciu z fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FBLR).

Absolvoval postgraduálne kurzy z akupunktúry, manipulačnej a reflexnej terapie, laseroterapie, Vojtovej techniky. Spolu s kolektívom
fyziatrov sa podieľal na riadení odboru, jeho koncepcii, spolupráci s inými špecializáciami či zdravotnými poisťovňami, ako aj v oblasti
legislatívy, tvorbe sadzobníka na úrovni Odbornej spoločnosti pre fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu, Slovenskej lekárskej
spoločnosti i Slovenskej lekárskej komory.

Pracoval ako externý asistent Katedry FBLR Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, teraz ako lektor kurzov manuálnej medicíny
laseroterapie a funkčnej rtg. diagnostiky u vertebrogénnych ochorení. Venuje sa prednáškovej a publikačnej činnosti, zameranej na
oblasť prevencií, diagnostike na liečbu ochorení chrbtice a s tým súvisiacich porúch pohybového aparátu. Na túto tému obhájil aj
dizertačnú prácu.

MUDr. Želinský z profesionálneho hľadiska dosiahol v odbore fyziatrie a rehabilitácie naozaj veľmi veľa, vďaka čomu je dnes považovaný
za jedného zo špičkových odborníkov vo svojej profesii.

Svoju lekársku kariéru začal v OÚNZ Michalovce, neskôr ako riaditeľ v Rehabilitačnom ústave v Sobranciach, odkiaľ prešiel na oddelenie
fyziatrie a rehabilitácie v nemocnici Košice- Šaca do funkcie primára.

V roku 2015 bol menovaný za prednostu novozriadenej Kliniky liečebnej rehabilitácie LF UPJS Košice.

V súčasnosti pracuje v Centre fyzikálnej a rehabilitačnej liečby Unikliniky kardinála Korca v Prievidzi.

Samozrejme, chcel som, aby mi o sebe povedal ešte viac a ja viem, že by to bolo aj na samostatný príspevok. On však len mávol rukou a
s typickým úsmevom dodal: „Poďme sa baviť o dôležitejších veciach.“

Tak teda som zapol diktafón a položil mu prvú otázku.

Čo Vás k nám zavialo?

Napriek tomu, že mám za sebou dlhú a náročnú pracovnú kariéru, rozhodol som sa po stretnutí s RNDr. Jurikom, mojím dlhoročným
priateľom, využiť svoje skúsenosti, nadobudnutú prax na skvalitnenie, resp. vylepšenie činnosti Centra fyziatrie a rehabilitácie na
Uniklinike kardinála Korca.

Pracovisko som dávnejšie poznal vďaka spolupráci s Nemocnicou Košice-Šaca, kde obe pracoviská boli súčasťou spoločnosti
Unipharma, a. s.

Pohľad späť

Rehabilitácia patrí medzi mladé odbory. Prvá jej koncepcia bola prijatá v roku 1973, v čase, keď som promoval.

V roku 1974 počas vojenskej služby som mal šťastie pracovať s lekármi, ktorí už v rehabilitácii pôsobili, a to rozhodlo. Začiatky boli ťažké
nielen po materiálnej, ale i personálnej stránke a bolo treba veľa obetovať, aby bol odbor úspešný, získal rešpekt a postavenie v
medicíne ako dnes.

Zaviedli sme a obhájili široké možnosti prevencie a liečby, ktoré rehabilitácia poskytuje, a to aj bez množstva liekov.

Našou doménou sú predovšetkým nedozerné možnosti pohybovej liečby a metodiky fyzikálnej liečby. Moderné prístroje nám v
súčasnosti poskytujú liečebné možnosti, ktorými vieme lokálne a cielene ovplyvniť poruchy pohybového aparátu, teda zasiahnuť presne
tam, kde je to potrebné a ako je to potrebné.

Príkladom je teploliečba – liečba teplom, chladom, fotoliečba laserom a biolampou, mechanoliečba masážami, nárazovými vlnami,
ultrazvukom, ale hlavne elektroliečba so širokými možnosťami uplatnenia proti zápalom, bolesti, opuchom pri ochoreniach pohybového
aparátu.
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To je dôvod, prečo sa snažíme preferovať a aj zdôrazňovať význam a výhody našej včasnej liečby, ktorou môžeme predísť závažnejším
zdravotným problémom.

Som rád, že v poslednom období sa to nielen mne, ale aj mojim kolegom darí.

Takže, ak by som mal porovnať tie moje začiatky s dneškom, tak teraz máme obrovské spektrum diagnostických i terapeutických
možností, ktoré nám umožňujú stať sa rovnocenným partnerom s inými špecializáciami v komplexe liečebno-preventívnej starostlivosti.

Očakávanie pomoci a spolupráce s pacientmi

Spomínal som rozsiahle možnosti rehabilitácie, ale je potrebné dodať, že za mnohé poruchy pohybového aparátu sú zodpovední pacienti
nesprávnou pohybovou životosprávou – a to už od útleho detstva. Nevhodné namáhanie pohybového aparátu, choroby, úrazy, ale na
druhej aj nedostatok pohybu vedú k nesprávnemu preťažovaniu, ktoré býva spúšťačom bolestivých zmien vedúcich v dospelosti k
nenávratným degeneratívnym zmenám svalov, kĺbov a chrbtice.

Práve na rehabilitácii sa snažíme zasiahnuť včas, aby sme predišli horšiemu, ale k tomu je potrebná dôvera a spolupráca pacienta.
Našou snahou je nielen odstrániť ťažkosti (ak to ešte je možné), ale odstrániť aj nevhodné pohybové návyky, ktoré chorobu spustili,
udržujú či môžu komplikovať.

Bez motivácie a spolupráce pacienta to skrátka nie je možné a pacienti musia pochopiť, že na sebe musia popracovať sami a my im k
tomu dáme návod a šancu.

Osobne sa snažím na pacientov pôsobiť aj empaticky a primať ich na spoluprácu. Len tak môžeme spoločne dosiahnuť želateľný
výsledok. Otvorená komunikácia s pacientom je mnohokrát kľúčová a jasne formulované rady lekára a fyzioterapeuta sú našou
predĺženou rukou.

Ak sa na takéto problémy pacienta pozrieme z druhej strany, má aj inú možnosť – užitie lieku. Je to síce pohodlné a ani my to
nevylučujeme, ale len na podporu liečby a ťažkosti pacienta, nie na ich riešenie, dokonca s existujúcimi vedľajšími účinkami. My, naopak,
poskytujeme cielené, ako sa dnes hovorí ´ekologické´, zásahy bez negatívneho vplyvu na celý organizmus. Toto bolo a je mojím krédom
a prístupom v liečbe i na rehabilitácii na Uniklinike. MUDr. Strúčková tu odviedla kus dobrej práce, v ktorej budeme určite pokračovať, ale
pohľad človeka z iného, lôžkového pracoviska, so skúsenosťami iného spektra diagnóz a postupov možno pomôže rozšíriť portfólio
rehabilitačných postupov.

Všetci sa raz stretneme na rehabilitácii

Pred niekoľkými desiatkami rokov bol už 50-ročný človek veľmi starý a ani nevieme, akú mal chrbticu. Dnes máme bežne
sedemdesiatnikov, osemdesiatnikov s množstvom zobrazovacích metód od Rtg, tomografie, rezonancie, ktoré vykazujú množstvo
degeneratívnych zmien.

Tie sú často „strašiakom“ pacientov, hoci sú neraz len prekvapením bez sprievodných ťažkostí. Sú výrazom opotrebovania, stupňujú sa
vekom a my ich akceptujeme až vtedy, ak sú sprevádzané poruchou funkcie príslušného kĺbu či časti chrbtice. To dáva šancu vyšším
vekovým skupinám stretnúť sa na rehabilitácii, pretože náš pohybový aparát, žiaľ, stále ešte nie je geneticky prispôsobený na dlhoročnú
záťaž.

Toľko k parafráze známeho výroku. Jeho opakom je žiť tak, aby sa to nestalo. To ale vyžaduje celoživotný správny prístup k nášmu
pohybovému aparátu. Príkladom sú dobre motivovaní športujúci do vysokého veku, dokonca i s degeneratívnymi zmenami.

Ich generačným opakom sú chabé detské postavičky s opotrebovanými palcami z mobilov a tabletov, zaryto odmietajúce šport. Čo k
tomu dodať. Snáď len pár slov o vzoroch v rodine, škole či okolí takýchto detí.

Stačí len otvoriť dvere

Mnoho priateľov, známych sa ma pýta, či mám nejaký recept na zdravie. Samozrejme, neexistuje jasný návod. Zdravý pohybový aparát
ovplyvňuje množstvo faktorov – počnúc genetikou, stravovacími návykmi (zlozvykmi), pohybovou životosprávou, ale aj nedostatočným,
nesprávnym pohybom – a to už od detského veku.

Čo sa týka zdravia, je však vždy dôležitá prevencia a včasná diagnostika. všetko ponúka Uniklinika kardinálam Korca. Predovšetkým
samotní ľudia musia mať záujem o svoje zdravie a robiť všetko preto, aby nezanedbali ani tie najmenšie príznaky zhoršenia ich
zdravotného stavu.

Jednoducho, ak je problém, treba ho ihneď riešiť. Ak príde pacient včas, my lekári to dokážeme riešiť. No dokážeme to len vtedy, ak ten
pacient k nám príde. Mám množstvo priateľov, ktorí vedia, čo robím a pri stretnutiach mi neraz povedia, že by potrebovali, resp. mali ku
mne do ordinácie prísť. Odpovedám všetkým rovnako: Nech sa páči, stačí len prísť a otvoriť dvere.

https://monitora.sk/
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MUDr. Ľudovít Želinský, PhD., s profesorom Pavlom Kolářom, PhD., svetovo uznávaným odborníkom v rehabilitácií z Prahy, častým
hosťom a prednášateľom na odborných konferenciách organizovaných Klinikou liečebnej rehabilitácie Lekárskej Fakulty UPJS Košice.
MUDr. Ľudovít Želinský, PhD., prednosta Kliniky liečebnej rehabilitácie LF UPJS Košice, na svojom pracovisku v Nemocnici Košice-Šaca.
MUDr. Ľudovít Želinský, PhD., pri vyšetrení pacientky v Uniklinike kardinála Korca v Prievidzi.

Autor: Ľubomír Dzurák
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Dobrovoľníci v Považskej zaplnili miesta za niekoľko hodín. Považská Bystrica bola zaradená do výskumu miery p rotilátok proti
Covidu-19, spĺňa presné podmienky.

POVAŽSKÁ BYSTRICA

Mesto Považská Bystrica a štyri obce z okresu boli vybraté na séroepidemiologickú štúdiu na prítomnosť protilátok proti vírusu SARS-
CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie Covid-19.

Za jeden deň sa na výzvu považskobystrickej radnice nahlásil plný počet dobrovoľníkov, ako je kapacita odberov určená pre Považskú
Bystricu. Podmienkou je, aby dobrovoľník nepodstúpil očkovanie proti Covidu-19. Mnohí argumentujú, že sa nedali zaočkovať práve kvôli
dostatku protilátok proti vírusu. Zisťovanie miery protilátok u dobrovoľníkov prebehne v Považskej Bystrici v utorok 23. novembra.
Spoluprácu pri tejto akcii ponúkla považskobystrická radnica. „Štúdiu realizuje Ústav epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity
Komenského na základe zadania Ministerstva zdravotníctva SR, pričom nás oslovil samotný ústav,“ informovali nás z Mestského úradu
Považská Bystrica.

Na výzvu využili z radnice sociálne siete a mestskú aplikáciu. Záujem bol veľmi vysoký. „Záujemcov o zisťovanie protilátok sme
informovali prostredníctvom mestského Facebooku a aplikácie SOM, pričom prihlasovať sa mohli cez online formulár,“ informovali z
radnice. Po zverejnení výzvy sa kapacity veľmi rýchlo naplnili. Prihlasovanie museli po niekoľkých hodinách ukončiť. „Včera (pondelok 15.
novembra, pozn. red.) sme spustili výzvu a do dnešného dňa bolo už takmer 300 záujemcov, čo je aj limitovaný počet,“ informovali v
utorok doobeda z považskobystrickej radnice.

viac na strane 2 a 3 pokračovanie zo strany 1

„Majú byť rozdelení do štyroch vekových skupín. Musíme teda formuláre pretriediť a uvidíme, v ktorej vekovej skupine nám ešte budú
chýbať, prípadne, kde ich bude nahlásených viac. Časť využijeme ako náhradníkov.“

Už v ten večer mali z radnice komplexné informácie o počte dobrovoľníkov v jednotlivých skupinách.

„Počet 300 ľudí, ktorý má Považská Bystrica stanovený v rámci štúdie, je v tejto chvíli už naplnený.

Občanov, ktorí prejavili záujem, budeme postupne podľa poradia, v akom prichádzali prihlášky, zaraďovať do jednotlivých kategórií a
kontaktovať potvrdzujúcim e-mailom,“ doplnili z radnice.

Považskú nevybrali náhodne

Výskum prebieha vo viacerých lokalitách na Slovensku. Považskú Bystricu a štyri obce vybrali kvôli konkrétnym ukazovateľom.

„Ide o realizáciu séroepidemiologickej štúdie, ktorá má za cieľ poznať imúnnosť voči ochoreniu Covid-19 u obyvateľov týchto regiónov,
odhadnúť regionálnu a celkovú epidemiologickú situáciu na území Slovenska a jej ďalší vývoj či vytvoriť podklady pre optimalizáciu
stratégie testovania a monitorovania prostredia vo vzťahu k riziku nákazy vírusom SARS-CoV-2 rýchlo sa šíriacimi variantmi vírusu,“
informovali nás z komunikačného odboru ministerstva zdravotníctva.

Podmienkou bolo, aby dobrovoľníci neabsolvovali očkovanie. Podstatné sú výsledky o prirodzených protilátkach. „Sledovaný súbor bude
pozostávať zo 4800 participantov, rozdelených podľa miesta trvalého či prechodného bydliska v nasledovných počtoch podľa okresov.“

Výber okresov mal presné pravidlá. „Jednotlivé lokality sú vybrané na základe údajov ministerstva zdravotníctva o miere potvrdených
prípadov Covidu-19 vzhľadom na počet obyvateľstva v jednotlivých obciach okresov a stave zaočkovanosti,“ doplnili z ministerstva.

Na výskume sa budú podieľať aj obce Domaniža, Stupné, Prečín, Horná Mariková, kde prebehne taktiež dobrovoľný odber vzoriek.

Ľudia chcú poznať svoju odolnosť

Po naplnení kapacít na odbery vzoriek bolo jasné, že záujem prevyšoval možnosti. Ľudia sa chceli na odbery pre výskum dostať. „Škoda,
že to tak rýchlo ukončili. Chcela som vedieť, ako na tom som. Nedala som sa zaočkovať, lebo som si istá, že mám voči tejto chorobe
silnú imunitu. Okolo mňa už boli chorí snáď všetci a ja stále nič,“ povedala Alena z Považskej Bystrice.

Mnohí sú presvedčení, že očkovanie nepotrebujú. „Aj keď nemám možnosť pracovať z domu a som stále v kolektíve, som fit. Nemyslím 
si, že by som bol ohrozená skupina. Nebudem sa dávať očkovať, radšej si posilňujem imunitu športom, otužovaním. A keď dostanem 
vírus, tak dostanem. Nikdy som nemával ťažký priebeh choroby, tak verím svojej silnej imunite,“ povedal Marián Košický. Hladinu
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prípadných protilátok vedieť nechce. „Načo si to budem dávať zisťovať? Aj tak s tým nič nenarobím, či mám, alebo nemám. To je ako s
genetickými testami, je to len zbytočný stres.“

Aj keď sa na dobrovoľný odber v rámci výskumu dostal len obmedzený počet účastníkov, viacerých to motivovalo k individuálnym
odberom. „Prihlásiť sa mi nepodarilo, ale s rodinou sme sa rozhodli, že si dáme vyšetriť protilátky sami. Nikto nie je zaočkovaný a myslím
si, že to ani nepotrebujeme. Veď viacerí lekári hovoria, že stačí zdravý životný štýl,“ povedala Marta Klabinská.

Protilátky neznamenajú odolnosť

Zisťovanie prítomnosti protilátok v tele je podľa odborníkov kľúčové najmä ako ukazovateľ, či niekto nedávno ochorenie prekonal.

Množstvo protilátok v čase klesá, kľúčová pre obranyschopnosť je však bunková pamäť.

„IgM a IgA protilátky sa tvoria krátko po infekcii alebo po očkovaní, neskôr sa znižujú až negativizujú a následne nastúpi tvorba IgG
protilátok, ktoré predstavujú pamäťovú formu protilátok. S1 a S2 sú dve časti spike proteínu koronavírusu, proti ktorým sa tvoria
protilátky,“ povedal pre denník SME imunológ Miloš Jeseňák.

Hovorí, že protilátkové testy lekári používajú pri diagnostike, aby vedeli, či pacient v minulosti prekonal ochorenie Covid-19, alebo aby
zistili, či pacient má v krvi protilátky po očkovaní.

V prvom prípade sa sledujú protilátky IgG proti S alebo N proteínu vírusu. Výsledok testu pacientovi povie len to, či ochorenie prekonal,
alebo nie. V druhom prípade, po očkovaní, sú kľúčové protilátky IgG proti S proteínu. Imunológ však varuje, že tento test nehovorí o tom,
aký stupeň ochrany proti vírusu si telo po očkovaní vytvorilo. Súčasťou imunitného systému sú totiž aj pamäťové bunky. Po stretnutí s
koronavírusom dokážu tieto bunky vďaka očkovaniu opätovne vytvárať protilátky. „Vyšetrenie nehovorí nič zásadné o kvalite a stupni
dosiahnutej ochrany po očkovaní, pretože nebola doteraz stanovená takzvaná ochranná hodnota – hladina, ktorá vám zaručí maximálny
stupeň ochrany po očkovaní,“ objasňuje Jeseňák.

Obrana pred vírusom je teda na inom princípe. „S odstupom po prekonaní infekcie aj po očkovaní protilátky klesajú, ale v tele ostávajú
pamäťové bunky, ktoré pri stretnutí s vírusom SARS-CoV-2 vytvoria nové protilátky, a to oveľa rýchlejším spôsobom. Preto ani to, že
niektorí pacienti majú nízke protilátky po očkovaní, neznamená, že nie sú chránení.

Navyše je tu ešte bunková imunita, ktorá sa bežne nemeria a ktorá tiež hrá úlohu pri ochrane, tak po prekonaní Covidu-19, ako aj po
očkovaní,“ dodáva Jeseňák.

Vzorku vezmú z prsta

Výskum je však naozaj veľmi dôležitý. Odborníkom pomôže lepšie určiť mieru šírenia vírusu u väčšej časti populácie. Nie všetci totiž
majú príznaky, a tak ani nepodstúpia testy.

Samotný test je takmer bezbolestný. „Účasť v štúdii je podmienená poskytnutím kapilárnej krvi z prsta a vybraných anamnestických
údajov. Odber krvi z prsta sa realizuje sterilnou lancetkou, ktorou sa po dezinfekcii odberového miesta alkoholom napusteným tampónom
napichne prst, a kvapky krvi sa nechajú dopadnúť na papierovú kartičku určenú na zber krvi. Na každý odber sa používa nová,
jednorazová lanceta, miesto vpichu sa pred odberom dezinfikuje,“ informovali z komunikačného odboru ministerstva zdravotníctva.

Odber podľa ministerstva realizuje zdravotnícky pracovník alebo študent všeobecného alebo zubného lekárstva 4. až 6. ročníka. „Odber
kapilárnej krvi je zákrok s minimálnou invazivitou a nepredstavuje pre účastníka žiadne významné riziko.“

Výsledky nie sú ako Covid pas

Ľudia si často dávajú testy na protilátky robiť a chcú ich využiť ako ekvivalent Covid pasov. Nie je to však to isté. Výsledky sú podstatné
pre výskum a majú pre vedcov vysokú hodnotu. Dobrovoľníkom poslúžia ako informácia, či s vírusom ich imunitný systém prišiel do
styku.

„Ministerstvo zdravotníctva spolu s ďalšími odborníkmi a odbornými inštitúciami zapojenými do séroepidemiologickej štúdie považuje za
nevyhnutné získavať informácie o prítomnosti protilátok voči vírusu a následne disponovať vedeckými a štatisticky podloženými
argumentami a podkladmi pre čo najlepšie rozhodovanie a manažovanie jednotlivých krokov v boji proti tretej vlne pandémie v
Slovenskej republike,“ informovali z ministerstva zdravotníctva.

Použiť výsledky ako Covid pas však nebude možné. „Tieto výsledky poslúžia pre potreby štúdie – výsledky zo zisťovania protilátok vo
všeobecnosti v Slovenskej republike aktuálne neslúžia ako ekvivalent Covid pasov,“ dodali z ministerstva.

K TÉME
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Ako to funguje?

Odobratá biologická vzorka – kvapky kapilárnej krvi z prsta – sa zachytí a vysuší (tri až štyri hodiny) na špeciálnom papierovom nosiči.
Pracovné skupiny zodpovedné za zber vzoriek (Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach) doručia vzorky do laboratória Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Po doručení do laboratória sa
protilátky extrahujú a analyzujú pomocou ELISA metódy.

FAKTY OTÁZKY A ODPOVEDE K TÉME

Ako sa vytvárajú protilátky na Covid-19?

SARS–CoV-2 protilátky sa vytvárajú reakciou imunitného systému na vírus SARS-Covid-2. Vyšetrenie hladín protilátok proti koronavírusu
môže dokázať, či sa človek s vírusom už stretol, či organizmus spustil obrannú reakciu a či si už vybudoval imunitu tvorbou protilátok.

Akým spôsobom sa dá zistiť, či máme protilátky na Covid-19?

SARS-CoV-2 protilátky sa dajú zistiť z odberu venóznej krvi a následnou analýzou na imunochemickom analyzátore.

Kedy sa v tele začnú tvoriť protilátky po prekonaní infekcie?

IgG protilátky proti vírusu SARS-CoV-2 sa tvoria v neskoršej fáze ochorenia Covid- 19, približne od 14. dňa. Tvoria sa aj u ľudí bez
klinických príznakov infekcie SARS- CoV-2. Pretrvávajú v organizme niekoľko mesiacov až rokov po infekcii. Dávajú preto odpoveď, že
ste infekciu prekonali, či už s klinickými príznakmi, alebo bez nich.

Akou metódou vyšetrujete tieto protilátky? Je táto metóda presná?

Protilátky sa vyšetrujú kvalitatívne a kvantitatívne z krvi. Jednorazové kvalitatívne testy nie sú veľmi kvalitné a majú veľkú chybovosť. V
nemocnici sa vyšetrujú kvantitatívne imunochemicky. Vyšetrenie je presné, pre každý nový set sa kalibruje a vykonáva sa kontrola
kvality. Je to presná metóda s veľmi citlivou detekciou. Ideálne je, keď sa toto vyšetrenie robí päť – šesť týždňov po prekonaní ochorenia.

(RB)

ČO SÚ TO VLASTNE PROTILÁTKY

V odbornej literatúre sa nazývajú aj imunoglobulíny (Ig). IgA a IgM protilátky sa tvoria krátko po infikovaní vírusom SARS-CoV-2. Neskôr
sa ich množstvo znižuje.

IgG protilátky predstavujú pamäťovú formu protilátok.

zdroj: SME.sk Odber kapilárnej krvi už v niektorých mestách prebehol. foto: archív SME Dobrovoľníci sú z viacerých vekových skupín.
Foto: archív SME Vzorku krvi odoberajú vpichom do prstu. Foto: archív SME

Autor: Dominika Mrákavová dominika.mrakavova @petitpress.sk
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Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok odcestuje do Talianska, kde sa v utorok 23. novembra 2021, na
pôde Bolonskej univerzity zúčastní na slávnostnej ceremónii zorganizovanej pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka a
33. výročia udelenia čestného doktorátu tomuto významnému slovenskému štátnikovi a európskemu politikovi.

Na podujatí vystúpi aj bývalý taliansky premiér a bývalý predseda Európskej komisie Romano Prodi, predseda Zahraničného výboru
Poslaneckej snemovne Talianskej republiky Piero Fassino, rektor Bolonskej univerzity Giovanni Molari a emeritný profesor z Univerzity v
Bologni Guido Gambetta. Účastníkom sa prihovorí aj šéf talianskej diplomacie Luigi Di Maio a listom aj bývalý taliansky prezident Giorgio
Napolitano.

V predvečer ceremónie (22. novembra) sa na pôde Európskeho univerzitného inštitútu (EUI) so sídlom vo Fiesole (Florencia) uskutoční,
ako súčasť Konferencie o budúcnosti Európy, prednáška ministra I. Korčoka na tému Budúcnosť EÚ z pohľadu Strednej Európy. Na
prednáške ako aj na následnej diskusii sa zúčastnia študenti a výskumníci EUI a Univerzity vo Florencii a cez telemost aj slovenskí
študenti z Univerzity Komenského v Bratislave, Ekonomickej univerzity v Bratislave, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
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Minister Korčok študentom na Európskom univerzitnom inštitúte vo Fiesole: EÚ nie je bez chýb a nie je ani dokonalá.
Neviem si ale predstaviť, že by sa v Európe dal ktorýkoľvek zásadný problém vyriešiť mimo EÚ  
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22.11.2021 | Aktivity ministra | Slovensko diskutuje o EÚ | Konferencia o budúcnosti Európy | Taliansko

„V Európe dnes prebieha debata o budúcnosti Európskej únie. Na stole však máme veľa nedoriešených otázok z minulosti, ktoré je
nevyhnutné doriešiť. Medzi ne patrí dobudovanie menovej únie, vnútorného trhu, ale aj to, ako sa vysporiadať s migráciou. Súčasťou
debaty zároveň musí byť aj sebakritický pohľad na malý vplyv Únie v oblasti zahraničnej politiky. Máme príliš vysoké ambície a príliš malý
výtlak v otázkach, ktoré sa nás bytostne dotýkajú, a to osobitne v našom bezprostrednom susedstve. Rovnako platí, že mnohé problémy
Európska únia nevyrieši za nás, členské štáty, a predovšetkým to v nevyhnutných reformách, vrátane takých oblastí akými sú
zdravotníctvo, alebo školstvo. Preto je na nás všetkých, aby sme si túto domácu úlohu zvládli sami a až potom, tak ako je veľmi často
dobrým zvykom, obviňovali zo zlyhania Európsku úniu. Zároveň je škoda, ak sme dnes svedkami sporu ako je uplatňovanie princípu
právneho štátu, pretože Európska únia je postavená práve na ňom,“ uviedol dnes (22. novembra 2021) minister zahraničných vecí a
európskych záležitostí SR Ivan Korčok vo svojej prednáške na tému Budúcnosť EÚ z pohľadu Strednej Európy, ktorá sa uskutočnila na
pôde Európskeho univerzitného inštitútu (EUI) so sídlom vo Fiesole pri Florencii.

Cieľom prednášky bolo priblížiť slovenský a stredoeurópsky pohľad na budúcnosť EÚ, diskutovať s mladými ľuďmi o kľúčových
európskych témach. Po prednáške nasledovala diskusia ministra s prítomnými študentmi a výskumníkmi z EUI, ako aj z Univerzity vo
Florencii a zástupcami akademickej, odbornej a širokej talianskej verejnosti, ku ktorej sa prostredníctvom telemosta pripojili aj slovenskí
študenti z Univerzity Komenského v Bratislave, Ekonomickej univerzity v Bratislave, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Prednáška a diskusia sa uskutočnili ako súčasť Konferencie o budúcnosti Európy, počas
pracovnej cesty ministra v Taliansku.

„ Som veľmi rád, že moja prítomnosť na EUI ponúkla študentom slovenských a talianskych univerzít príležitosť na posilnenie akademickej
spolupráce, “ povedal minister.

EUI je medzinárodnou organizáciou a vedúcou výskumnou univerzitou v oblasti sociálnych vied. Bola založená v roku 1972 šiestimi
členskými krajinami Európskych spoločenstiev so sídlom vo Fiesole pri Florencii. Počas svojej existencie získala prestížnu povesť
nadnárodného uzla pre výskum a vyššie vzdelanie. Inštitút ponúka doktorandské, post-doktorandské a magisterské vzdelávacie
programy pre viac ako 1000 študentov zo 60 krajín. Za Slovensko pôsobia v EUI dvaja výskumníci. EUI sa intenzívne zapája do aktivít a
diskusii v rámci Konferencie o budúcnosti Európy za účasti významných talianskych a európskych politických predstaviteľov.
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CoFoE bude do jari 2022 prijímať pripomienky a nápady, ktoré môžu vyústiť do konkrétnych odporúčaní o reforme Európskej únie.

Bratislava 22. novembra (TASR) - Rozširovanie Európskej únie, klimatická zmena, Bielorusko. To sú niektoré z tém, o ktorých bude
hovoriť minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok vo svojej pondelkovej prednáške v rámci Konferencie o
budúcnosti Európy (CoFoE) na pôde Európskeho univerzitného inštitútu (EUI) vo Fiesole (Florencia). V prednáške sa bude venovať
budúcnosti Európskej únie z pohľadu Strednej Európy.

" Na prednáške ako aj na následnej diskusii sa zúčastnia študenti a výskumníci EUI a Univerzity vo Florencii a cez telemost aj slovenskí
študenti z Univerzity Komenského v Bratislave, Ekonomickej univerzity v Bratislave, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, " uviedol rezort diplomacie.

CoFoE bude do jari 2022 prijímať pripomienky a nápady, ktoré môžu vyústiť do konkrétnych odporúčaní o reforme Európskej únie. Na
oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu, ktorá je pod spoločnou záštitou europarlamentu, Európskej rady a Európskej
komisie, sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ. Účastníci občianskych panelov sú zo
všetkých 27 členských krajín, pričom odrážajú demografickú a sociálnu rozmanitosť EÚ. Najmenej jedna tretina účastníkov každého z
panelov je vo veku do 25 rokov.

Autor: TASR
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Podľa šéfa slovenskej diplomacie leží na spoločnom európskom stole veľa nedoriešených otázok z minulosti.

Florencia 22. novembra (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Ivan Korčok vystúpil v pondelok na
pôde Európskeho univerzitného inštitútu (EUI) v talianskom Fiesole (Florencia) s prednáškou v rámci Konferencie o budúcnosti Európy
(CoFoE). Témou bola budúcnosť Európskej únie (EÚ) z pohľadu Strednej Európy. TASR o tom informoval Komunikačný odbor MZVEZ.

" EÚ nie je bez chýb a nie je ani dokonalá. Neviem si však predstaviť, že by sa v Európe dal ktorýkoľvek zásadný problém vyriešiť mimo
EÚ," zdôraznil Korčok.

Podľa šéfa slovenskej diplomacie leží na spoločnom európskom stole veľa nedoriešených otázok z minulosti, medzi ktoré patrí "
dobudovanie menovej únie, vnútorného trhu, ale aj to, ako sa vysporiadať s migráciou. Súčasťou debaty (o budúcnosti EÚ) zároveň musí
byť aj sebakritický pohľad na malý vplyv Únie v oblasti zahraničnej politiky, " vyhlásil Korčok.

Minister zdôraznil, že mnohé problémy Európska únia nevyrieši za nás. Konkrétne spomenul napríklad reformy v oblasti zdravotníctva,
alebo školstva.

" Je na nás všetkých, aby sme si túto domácu úlohu zvládli sami a až potom, tak ako je veľmi často dobrým zvykom, obviňovali zo
zlyhania Európsku úniu. Zároveň je škoda, ak sme dnes svedkami sporu, ako je uplatňovanie princípu právneho štátu, pretože Európska
únia je postavená práve na ňom, " dodal šéf slovenskej diplomacie.

Cieľom Korčokovej prednášky bolo podľa MZVEZ priblížiť slovenský a stredoeurópsky pohľad na budúcnosť EÚ, diskutovať s mladými
ľuďmi o kľúčových európskych témach.

" Diskusiu s mladými ľuďmi o kľúčových európskych témach a ich predstavách o tom, ako má Európska únia vyzerať, považujem
dlhodobo za veľmi dôležitú. Ich názor ma zaujíma, lebo práve mladých sa budúcnosť Európy týka najviac, " napísal Korčok na sociálnej
sieti Facebook.

Po prednáške nasledovala diskusia ministra s prítomnými študentmi a výskumníkmi z EUI, ako aj z Univerzity vo Florencii a zástupcami
akademickej, odbornej a širokej talianskej verejnosti, ku ktorej sa prostredníctvom telemosta pripojili aj slovenskí študenti z Univerzity
Komenského v Bratislave, Ekonomickej univerzity v Bratislave, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici.

" Symbolicky sme tak vytvorili univerzitný most medzi Talianskom a Slovenskom, ktorý na diskusiu určite nadviaže ďalšími konkrétnymi
aktivitami a projektmi, " dodal šéf slovenskej diplomacie na Facebooku.

EUI je medzinárodnou organizáciou a vedúcou výskumnou univerzitou v oblasti sociálnych vied. Tento inštitút bol založený v roku 1972 a
svoje brány otvoril o štyri roky neskôr. Slovensko je súčasťou EUI od konca roka 2019 a aktuálne v inštitúte pôsobia dvaja slovenskí
výskumníci. EUI sa svojimi aktivitami zapája do CoFoE za účasti popredných talianskych a európskych politických predstaviteľov.

CoFoE bude do jari 2022 prijímať pripomienky a nápady, ktoré môžu vyústiť do konkrétnych odporúčaní o reforme Európskej únie. Na
oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu, ktorá je pod spoločnou záštitou europarlamentu, Európskej rady a Európskej
komisie, sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ. Účastníci občianskych panelov sú zo
všetkých 27 členských krajín, pričom odrážajú demografickú a sociálnu rozmanitosť EÚ. Najmenej jedna tretina účastníkov každého z
panelov je vo veku do 25 rokov.
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Čítať neskôr

Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Šéf slovenskej diplomacie vystúpil s prednáškou v rámci Konferencie o budúcnosti Európy. Vyzdvihol potrebu reformovať zdravotníctvo
alebo školstvo.

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok vystúpil v pondelok na pôde Európskeho univerzitného inštitútu (EUI) v talianskom Fiesole
(Florencia) s prednáškou v rámci Konferencie o budúcnosti Európy. Témou bola budúcnosť Európskej únie z pohľadu Strednej Európy.

„EÚ nie je bez chýb a nie je ani dokonalá. Neviem si však predstaviť, že by sa v Európe dal ktorýkoľvek zásadný problém vyriešiť mimo
EÚ,“ zdôraznil Korčok.

Podľa šéfa slovenskej diplomacie leží na spoločnom európskom stole veľa nedoriešených otázok z minulosti, medzi ktoré patrí
„dobudovanie menovej únie, vnútorného trhu, ale aj to, ako sa vysporiadať s migráciou. Súčasťou debaty (o budúcnosti EÚ) zároveň musí
byť aj sebakritický pohľad na malý vplyv Únie v oblasti zahraničnej politiky,“ vyhlásil Korčok.

Minister zdôraznil, že mnohé problémy Európska únia nevyrieši za nás. Konkrétne spomenul napríklad reformy v oblasti zdravotníctva,
alebo školstva.

„Je na nás všetkých, aby sme si túto domácu úlohu zvládli sami a až potom, tak ako je veľmi často dobrým zvykom, obviňovali zo
zlyhania Európsku úniu. Zároveň je škoda, ak sme dnes svedkami sporu, ako je uplatňovanie princípu právneho štátu, pretože Európska
únia je postavená práve na ňom,“ dodal šéf slovenskej diplomacie.

Cieľom Korčokovej prednášky bolo podľa slovenskej diplomacie priblížiť slovenský a stredoeurópsky pohľad na budúcnosť EÚ, diskutovať
s mladými ľuďmi o kľúčových európskych témach.

„Diskusiu s mladými ľuďmi o kľúčových európskych témach a ich predstavách o tom, ako má Európska únia vyzerať, považujem
dlhodobo za veľmi dôležitú. Ich názor ma zaujíma, lebo práve mladých sa budúcnosť Európy týka najviac,“ napísal Korčok na sociálnej
sieti Facebook.

Inzercia

Po prednáške nasledovala diskusia ministra s prítomnými študentmi a výskumníkmi z EUI, ako aj z Univerzity vo Florencii a zástupcami
akademickej, odbornej a širokej talianskej verejnosti, ku ktorej sa prostredníctvom telemosta pripojili aj slovenskí študenti z Univerzity
Komenského v Bratislave, Ekonomickej univerzity v Bratislave, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici.

„Symbolicky sme tak vytvorili univerzitný most medzi Talianskom a Slovenskom, ktorý na diskusiu určite nadviaže ďalšími konkrétnymi
aktivitami a projektmi,“ dodal šéf slovenskej diplomacie na Facebooku.

EUI je medzinárodnou organizáciou a vedúcou výskumnou univerzitou v oblasti sociálnych vied. Tento inštitút bol založený v roku 1972 a
svoje brány otvoril o štyri roky neskôr. Slovensko je súčasťou EUI od konca roka 2019 a aktuálne v inštitúte pôsobia dvaja slovenskí
výskumníci. EUI sa svojimi aktivitami zapája do CoFoE za účasti popredných talianskych a európskych politických predstaviteľov.

Konferencia bude do jari 2022 prijímať pripomienky a nápady, ktoré môžu vyústiť do konkrétnych odporúčaní o reforme Európskej únie.
Na oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu, ktorá je pod spoločnou záštitou europarlamentu, Európskej rady a
Európskej komisie, sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ.

Účastníci občianskych panelov sú zo všetkých 27 členských krajín, pričom odrážajú demografickú a sociálnu rozmanitosť EÚ. Najmenej
jedna tretina účastníkov každého z panelov je vo veku do 25 rokov.

Kopírovať odkaz

Čítať neskôr

Ak máte otázku, tip na článok, návrh na zlepšenie alebo ste našli chybu, napíšte, prosím, na redakcia@postoj.sk. Ďakujeme.
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U ľudí s chronickými preležaninami je zaznamenaná až štvornásobne vyššia úmrtnosť v porovnaní s rovnakou skupinou pacientov bez
poškodenia kože.

Výskyt preležanín v komunite imobilných pacientov je až na úrovni 33 percent. Odhaduje sa pritom, že komplexná starostlivosť o
pacienta na lôžku môže pomôcť zamedziť vzniku dekubitov v 80 až 95 percentách prípadov.

Upozorňujú na to odborníci aj v súvislosti s narastajúcim počtom pacientov so stredne ťažkým až ťažkým priebehom ochorenia
COVID-19, ktorí končia pripútaní k nemocničným lôžkam.

Hygiena a pomôcky

V rámci prevencie je preto nevyhnutné dbať na polohovanie a použitie antidekubitných pomôcok. Zvýšená pozornosť by sa mala venovať
hygiene, voľbe správnych hygienických pomôcok, ako aj výžive a hydratácii pacienta.

Ak sa preležaniny podcenia, existuje riziko, že sa v rane rozvinie infekcia, rana sa zväčší a prenikne do hlbších vrstiev kože a svalovej
hmoty. Môže tak dôjsť k zničeniu tkanív až na kosť. Liečba takéhoto dekubitu je veľmi náročná.

U ľudí s chronickými preležaninami je zaznamenaná až štvornásobne vyššia úmrtnosť v porovnaní s rovnakou skupinou pacientov bez
poškodenia kože. Situácia u pacientov s COVIDOM je oveľa výraznejšia v dôsledku poškodenia pľúc a následne zníženia prísunu kyslíka
a živín do tkanív.

Predchádzanie ich vzniku

Napriek tomu, že vo väčšine prípadov sa dá predchádzať vzniku dekubitov, existujú aj takzvané nepreventabilné dekubity. Objavujú sa aj
napriek tomu, že sú dodržané všetky preventívne opatrenia, v dôsledku vnútorných faktorov organizmu, ktorým nie je možné zabrániť.

„ Liečba dekubitov je však náročná a komplikuje ju nielen vek pacienta a všeobecne zlý zdravotný stav spôsobený chronickými
ochoreniami, ale aj častá prítomnosť nekrózy a baktérií v rane. Liečbu sťažuje aj hĺbka dekubitárneho vredu a jeho tvar,” vysvetlila
odborníčka z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Beáta Grešš Halász.
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VČERA - 21:43

Správy » Zahraničné

Podľa šéfa slovenskej diplomacie leží na spoločnom európskom stole veľa nedoriešených otázok z minulosti.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Ivan Korčok vystúpil v pondelok na pôde Európskeho univerzitného
inštitútu (EUI) v talianskom Fiesole (Florencia) s prednáškou v rámci Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE). Témou bola budúcnosť
Európskej únie (EÚ) z pohľadu Strednej Európy. TASR o tom informoval Komunikačný odbor MZVEZ.

„ EÚ nie je bez chýb a nie je ani dokonalá. Neviem si však predstaviť, že by sa v Európe dal ktorýkoľvek zásadný problém vyriešiť mimo
EÚ,“ zdôraznil Korčok.

Podľa šéfa slovenskej diplomacie leží na spoločnom európskom stole veľa nedoriešených otázok z minulosti, medzi ktoré patrí „
dobudovanie menovej únie, vnútorného trhu, ale aj to, ako sa vysporiadať s migráciou. Súčasťou debaty (o budúcnosti EÚ) zároveň musí
byť aj sebakritický pohľad na malý vplyv Únie v oblasti zahraničnej politiky,“ vyhlásil Korčok.

Minister zdôraznil, že mnohé problémy Európska únia nevyrieši za nás. Konkrétne spomenul napríklad reformy v oblasti zdravotníctva,
alebo školstva.

„ Je na nás všetkých, aby sme si túto domácu úlohu zvládli sami a až potom, tak ako je veľmi často dobrým zvykom, obviňovali zo
zlyhania Európsku úniu. Zároveň je škoda, ak sme dnes svedkami sporu, ako je uplatňovanie princípu právneho štátu, pretože Európska
únia je postavená práve na ňom,“ dodal šéf slovenskej diplomacie.

Cieľom Korčokovej prednášky bolo podľa MZVEZ priblížiť slovenský a stredoeurópsky pohľad na budúcnosť EÚ, diskutovať s mladými
ľuďmi o kľúčových európskych témach.

„ Diskusiu s mladými ľuďmi o kľúčových európskych témach a ich predstavách o tom, ako má Európska únia vyzerať, považujem
dlhodobo za veľmi dôležitú. Ich názor ma zaujíma, lebo práve mladých sa budúcnosť Európy týka najviac,“ napísal Korčok na sociálnej
sieti Facebook.

Po prednáške nasledovala diskusia ministra s prítomnými študentmi a výskumníkmi z EUI, ako aj z Univerzity vo Florencii a zástupcami
akademickej, odbornej a širokej talianskej verejnosti, ku ktorej sa prostredníctvom telemosta pripojili aj slovenskí študenti z Univerzity
Komenského v Bratislave, Ekonomickej univerzity v Bratislave, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici.

„ Symbolicky sme tak vytvorili univerzitný most medzi Talianskom a Slovenskom, ktorý na diskusiu určite nadviaže ďalšími konkrétnymi
aktivitami a projektmi,“ dodal šéf slovenskej diplomacie na Facebooku.

EUI je medzinárodnou organizáciou a vedúcou výskumnou univerzitou v oblasti sociálnych vied. Tento inštitút bol založený v roku 1972 a
svoje brány otvoril o štyri roky neskôr. Slovensko je súčasťou EUI od konca roka 2019 a aktuálne v inštitúte pôsobia dvaja slovenskí
výskumníci. EUI sa svojimi aktivitami zapája do CoFoE za účasti popredných talianskych a európskych politických predstaviteľov.

CoFoE bude do jari 2022 prijímať pripomienky a nápady, ktoré môžu vyústiť do konkrétnych odporúčaní o reforme Európskej únie. Na
oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu, ktorá je pod spoločnou záštitou europarlamentu, Európskej rady a Európskej
komisie, sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ. Účastníci občianskych panelov sú zo
všetkých 27 členských krajín, pričom odrážajú demografickú a sociálnu rozmanitosť EÚ. Najmenej jedna tretina účastníkov každého z
panelov je vo veku do 25 rokov.

Zdieľať tento článok na Facebooku

Zdroj: Info.sk, TASR

Autor: Info.sk, Webtron, s.r.o.
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Rozširovanie Európskej únie, klimatická zmena, Bielorusko. To sú niektoré z tém, o ktorých bude hovoriť minister zahraničných vecí a
európskych záležitostí Ivan Korčok vo svojej pondelkovej prednáške v rámci Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) na pôde
Európskeho univerzitného inštitútu (EUI) vo Fiesole (Florencia). V prednáške sa bude venovať budúcnosti Európskej únie z pohľadu
Strednej Európy.

"Na prednáške ako aj na následnej diskusii sa zúčastnia študenti a výskumníci EUI a Univerzity vo Florencii a cez telemost aj slovenskí
študenti z Univerzity Komenského v Bratislave, Ekonomickej univerzity v Bratislave, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici," uviedol rezort diplomacie.

CoFoE bude do jari 2022 prijímať pripomienky a nápady, ktoré môžu vyústiť do konkrétnych odporúčaní o reforme Európskej únie. Na
oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu, ktorá je pod spoločnou záštitou europarlamentu, Európskej rady a Európskej
komisie, sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ. Účastníci občianskych panelov sú zo
všetkých 27 členských krajín, pričom odrážajú demografickú a sociálnu rozmanitosť EÚ. Najmenej jedna tretina účastníkov každého z
panelov je vo veku do 25 rokov.

Zdroj: TASR
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Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Ivan Korčok vystúpil v pondelok na pôde Európskeho univerzitného
inštitútu (EUI) v talianskom Fiesole (Florencia) s prednáškou v rámci Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE). Témou bola budúcnosť
Európskej únie (EÚ) z pohľadu Srednej Európy. TASR o tom informoval Komunikačný odbor MZVEZ.

"EÚ nie je bez chýb a nie je ani dokonalá. Neviem si však predstaviť, že by sa v Európe dal ktorýkoľvek zásadný problém vyriešiť mimo
EÚ," zdôraznil Korčok.

Podľa šéfa slovenskej diplomacie leží na spoločnom európskom stole veľa nedoriešených otázok z minulosti, medzi ktoré patrí
"dobudovanie menovej únie, vnútorného trhu, ale aj to, ako sa vysporiadať s migráciou. Súčasťou debaty (o budúcnosti EÚ) zároveň
musí byť aj sebakritický pohľad na malý vplyv Únie v oblasti zahraničnej politiky," vyhlásil Korčok.

Minister zdôraznil, že mnohé problémy Európska únia nevyrieši za nás. Konkrétne spomenul napríklad reformy v oblasti zdravotníctva,
alebo školstva.

"Je na nás všetkých, aby sme si túto domácu úlohu zvládli sami a až potom, tak ako je veľmi často dobrým zvykom, obviňovali zo
zlyhania Európsku úniu. Zároveň je škoda, ak sme dnes svedkami sporu, ako je uplatňovanie princípu právneho štátu, pretože Európska
únia je postavená práve na ňom," dodal šéf slovenskej diplomacie.

Cieľom Korčokovej prednášky bolo podľa MZVEZ priblížiť slovenský a stredoeurópsky pohľad na budúcnosť EÚ, diskutovať s mladými
ľuďmi o kľúčových európskych témach.

"Diskusiu s mladými ľuďmi o kľúčových európskych témach a ich predstavách o tom, ako má Európska únia vyzerať, považujem
dlhodobo za veľmi dôležitú. Ich názor ma zaujíma, lebo práve mladých sa budúcnosť Európy týka najviac," napísal Korčok na sociálnej
sieti Facebook.

Po prednáške nasledovala diskusia ministra s prítomnými študentmi a výskumníkmi z EUI, ako aj z Univerzity vo Florencii a zástupcami
akademickej, odbornej a širokej talianskej verejnosti, ku ktorej sa prostredníctvom telemosta pripojili aj slovenskí študenti z Univerzity
Komenského v Bratislave, Ekonomickej univerzity v Bratislave, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici.

"Symbolicky sme tak vytvorili univerzitný most medzi Talianskom a Slovenskom, ktorý na diskusiu určite nadviaže ďalšími konkrétnymi
aktivitami a projektmi," dodal šéf slovenskej diplomacie na Facebooku.

EUI je medzinárodnou organizáciou a vedúcou výskumnou univerzitou v oblasti sociálnych vied. Tento inštitút bol založený v roku 1972 a
svoje brány otvoril o štyri roky neskôr. Slovensko je súčasťou EUI od konca roka 2019 a aktuálne v inštitúte pôsobia dvaja slovenskí
výskumníci. EUI sa svojimi aktivitami zapája do CoFoE za účasti popredných talianskych a európskych politických predstaviteľov.

CoFoE bude do jari 2022 prijímať pripomienky a nápady, ktoré môžu vyústiť do konkrétnych odporúčaní o reforme Európskej únie. Na
oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu, ktorá je pod spoločnou záštitou europarlamentu, Európskej rady a Európskej
komisie, sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ. Účastníci občianskych panelov sú zo
všetkých 27 členských krajín, pričom odrážajú demografickú a sociálnu rozmanitosť EÚ. Najmenej jedna tretina účastníkov každého z
panelov je vo veku do 25 rokov.

Zdroj: TASR
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Rozširovanie Európskej únie, klimatická zmena, Bielorusko. To sú niektoré z tém, o ktorých bude hovoriť minister zahraničných vecí a
európskych záležitostí Ivan Korčok vo svojej pondelkovej prednáške v rámci Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) na pôde
Európskeho univerzitného inštitútu (EUI) vo Fiesole (Florencia). V prednáške sa bude venovať budúcnosti Európskej únie z pohľadu
Strednej Európy.

"Na prednáške ako aj na následnej diskusii sa zúčastnia študenti a výskumníci EUI a Univerzity vo Florencii a cez telemost aj slovenskí
študenti z Univerzity Komenského v Bratislave, Ekonomickej univerzity v Bratislave, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici," uviedol rezort diplomacie.

CoFoE bude do jari 2022 prijímať pripomienky a nápady, ktoré môžu vyústiť do konkrétnych odporúčaní o reforme Európskej únie. Na
oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu, ktorá je pod spoločnou záštitou europarlamentu, Európskej rady a Európskej
komisie, sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ. Účastníci občianskych panelov sú zo
všetkých 27 členských krajín, pričom odrážajú demografickú a sociálnu rozmanitosť EÚ. Najmenej jedna tretina účastníkov každého z
panelov je vo veku do 25 rokov.

Zdroj: TASR
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Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Ivan Korčok vystúpil v pondelok na pôde Európskeho univerzitného
inštitútu (EUI) v talianskom Fiesole (Florencia) s prednáškou v rámci Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE). Témou bola budúcnosť
Európskej únie (EÚ) z pohľadu Srednej Európy. TASR o tom informoval Komunikačný odbor MZVEZ.

"EÚ nie je bez chýb a nie je ani dokonalá. Neviem si však predstaviť, že by sa v Európe dal ktorýkoľvek zásadný problém vyriešiť mimo
EÚ," zdôraznil Korčok.

Podľa šéfa slovenskej diplomacie leží na spoločnom európskom stole veľa nedoriešených otázok z minulosti, medzi ktoré patrí
"dobudovanie menovej únie, vnútorného trhu, ale aj to, ako sa vysporiadať s migráciou. Súčasťou debaty (o budúcnosti EÚ) zároveň
musí byť aj sebakritický pohľad na malý vplyv Únie v oblasti zahraničnej politiky," vyhlásil Korčok.

Minister zdôraznil, že mnohé problémy Európska únia nevyrieši za nás. Konkrétne spomenul napríklad reformy v oblasti zdravotníctva,
alebo školstva.

"Je na nás všetkých, aby sme si túto domácu úlohu zvládli sami a až potom, tak ako je veľmi často dobrým zvykom, obviňovali zo
zlyhania Európsku úniu. Zároveň je škoda, ak sme dnes svedkami sporu, ako je uplatňovanie princípu právneho štátu, pretože Európska
únia je postavená práve na ňom," dodal šéf slovenskej diplomacie.

Cieľom Korčokovej prednášky bolo podľa MZVEZ priblížiť slovenský a stredoeurópsky pohľad na budúcnosť EÚ, diskutovať s mladými
ľuďmi o kľúčových európskych témach.

"Diskusiu s mladými ľuďmi o kľúčových európskych témach a ich predstavách o tom, ako má Európska únia vyzerať, považujem
dlhodobo za veľmi dôležitú. Ich názor ma zaujíma, lebo práve mladých sa budúcnosť Európy týka najviac," napísal Korčok na sociálnej
sieti Facebook.

Po prednáške nasledovala diskusia ministra s prítomnými študentmi a výskumníkmi z EUI, ako aj z Univerzity vo Florencii a zástupcami
akademickej, odbornej a širokej talianskej verejnosti, ku ktorej sa prostredníctvom telemosta pripojili aj slovenskí študenti z Univerzity
Komenského v Bratislave, Ekonomickej univerzity v Bratislave, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici.

"Symbolicky sme tak vytvorili univerzitný most medzi Talianskom a Slovenskom, ktorý na diskusiu určite nadviaže ďalšími konkrétnymi
aktivitami a projektmi," dodal šéf slovenskej diplomacie na Facebooku.

EUI je medzinárodnou organizáciou a vedúcou výskumnou univerzitou v oblasti sociálnych vied. Tento inštitút bol založený v roku 1972 a
svoje brány otvoril o štyri roky neskôr. Slovensko je súčasťou EUI od konca roka 2019 a aktuálne v inštitúte pôsobia dvaja slovenskí
výskumníci. EUI sa svojimi aktivitami zapája do CoFoE za účasti popredných talianskych a európskych politických predstaviteľov.

CoFoE bude do jari 2022 prijímať pripomienky a nápady, ktoré môžu vyústiť do konkrétnych odporúčaní o reforme Európskej únie. Na
oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu, ktorá je pod spoločnou záštitou europarlamentu, Európskej rady a Európskej
komisie, sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ. Účastníci občianskych panelov sú zo
všetkých 27 členských krajín, pričom odrážajú demografickú a sociálnu rozmanitosť EÚ. Najmenej jedna tretina účastníkov každého z
panelov je vo veku do 25 rokov.

Zdroj: TASR
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Doktori stoja pred najťažšou voľbou – koho ešte zachrániť a koho už nie:

BRATISLAVA – Nemocnice hlásia posledné voľné lôžka pre pacientov s ochorením COVID–19. Hoci sa situácia zo dňa deň mení, zatiaľ,
žiaľ, nie k lepšiemu. Na ošetrujúcich lekárov, ktorí stoja pred najťažšou voľbou – koho ešte zachrániť a koho už nie – je vyvíjaný enormný
tlak. Právnik vysvetlil, ako by sa mali doktori rozhodovať a či im hrozí nejaký postih.

Vsituácii, keď má nemocnica posledný pľúcny ventilátor, je náročné rozhodovanie najmä na pleciach anestéziológov. Tí sa stávajú
doslova arbitrami medzi životom a smrťou. Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s odborníkmi už v marci tohto roku vydalo pravidlá, na
základe čoho sa majú lekári v týchto situáciách rozhodovať. Ide o súbor pravidiel, ako vykonávať tzv. triáž.

Formálne triáž vyhlasuje minister zdravotníctva v núdzovom stave. Podľa právnika sa však lekári môžu riadiť podľa týchto pravidiel, aj
keď nie je oficiálne vyhlásená a nemáme ani núdzový stav. „Z môjho pohľadu je však možné pridŕžať sa odporúčaní v tomto usmernení aj
bez toho, aby triáž bola formálne vyhlásená,“ hovorí právnik Ivan Humeník z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

Lekár sa podľa jeho slov pri uprednostňovaní pacienta, ktorý bude napojený na umelú pľúcnu ventiláciu, nemá rozhodovať podľa
sympatií, ale má brať do úvahy viaceré okolnosti. Za to, čo lekár nemôže ovplyvniť, ho však nemožno potrestať. „V práve platí zásada, že
nemôžem byť postihovaný za nesplnenie povinnosti, ktorej splnenie nebolo objektívne možné. Takže v prípade, že lekár rozhodujúci v
triáži opiera svoje rozhodnutie o správne medicínske, etické a právne kritériá, tak za toto rozhodnutie nemôže byť braný na
zodpovednosť,“ zdôrazňuje špecialista na medicínske právo.

Nemocnice by mali mať okrem vyhlášky ministerstva stanovené aj vlastné postupy, na základe ktorých sa lekári majú rozhodovať. „V
opačnom prípade sú lekári vystavení stresu a v rozhodnutiach nemusia byť konzistentní a istí, čo následne môže vyvolávať neistotu u
pacientov a vo verejnosti. Pochybnosti sú to posledné, čo dnes naša spoločnosť potrebuje,“ dodáva Humeník. To, že zdravotníci sa
počas pandémie dostávajú do bezprecedentných situácií a sú vystavení extrémnemu tlaku, potvrdzuje aj psychologička.

Práca v neštandardných podmienkach a ťažké rozhodnutia môžu u mnohých viesť až k tzv. morálnemu distresu. „Morálny distres je
nepríjemné prežívanie, ktoré vzniká v situácii, keď nemôžeme konať v súlade so svojím presvedčením o morálne správnom konaní pre
inštitucionálne alebo iné prekážky. Časté či intenzívne prežívanie morálneho distresu vedie k rozvoju symptómov vyhorenia, poruchám
duševného zdravia, ale najmä demotivuje vykonávať toto povolanie, čo súvisí s rizikom straty nedostatkovej kvalifikovanej pracovnej sily,“
zdôrazňuje profesorka Andrea Madarasová Gecková z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave a Ústavu psychológie,
zdravia a metodológie výskumu na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Zavedenie odporúčaní a pravidiel, ako má v týchto ťažkých situáciách zdravotník postupovať, je podľa nej nevyhnutnou prevenciou
prežívania morálneho distresu.

Nemôžeme lekárov trestať za nesplnenie niečoho, čo nie je možné splniť.

Ivan Humeník, právnik

Lekárom hrozí prežívanie morálneho distresu.

Andrea Madarasová Gecková, psychologička

Špecialista na medicínske právo Ivan Humeník. Zdravotníci sa stávajú arbitrami medzi životom a smrťou.

Autor: fd, FOTO: Matej Kalina, archív A. M. G.
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Rubrika: ZO ŽIVOTA UNIKLINIKY KARDINÁLA KORCA V PRIEVIDZI

Osobne som sa na tento rozhovor veľmi tešil. Nie každý deň máme to šťastie stretnúť a porozprávať sa so skvelým človekom a
vynikajúcim odborníkom. Skrátka s človekom s veľkým Č.

MUDr. Ľudovít Želinský, PhD., promoval na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Absolvoval atestáciu z
internej medicíny, následne aj nadstavbovú špecializáciu z fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FBLR).

Absolvoval postgraduálne kurzy z akupunktúry, manipulačnej a reflexnej terapie, laseroterapie, Vojtovej techniky. Spolu s kolektívom
fyziatrov sa podieľal na riadení odboru, jeho koncepcii, spolupráci s inými špecializáciami či zdravotnými poisťovňami, ako aj v oblasti
legislatívy, tvorbe sadzobníka na úrovni Odbornej spoločnosti pre fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu, Slovenskej lekárskej
spoločnosti i Slovenskej lekárskej komory.

Pracoval ako externý asistent Katedry FBLR Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, teraz ako lektor kurzov manuálnej medicíny
laseroterapie a funkčnej rtg. diagnostiky u vertebrogénnych ochorení. Venuje sa prednáškovej a publikačnej činnosti, zameranej na
oblasť prevencií, diagnostike na liečbu ochorení chrbtice a s tým súvisiacich porúch pohybového aparátu. Na túto tému obhájil aj
dizertačnú prácu.

MUDr. Želinský z profesionálneho hľadiska dosiahol v odbore fyziatrie a rehabilitácie naozaj veľmi veľa, vďaka čomu je dnes považovaný
za jedného zo špičkových odborníkov vo svojej profesii.

Svoju lekársku kariéru začal v OÚNZ Michalovce, neskôr ako riaditeľ v Rehabilitačnom ústave v Sobranciach, odkiaľ prešiel na oddelenie
fyziatrie a rehabilitácie v nemocnici Košice- Šaca do funkcie primára.

V roku 2015 bol menovaný za prednostu novozriadenej Kliniky liečebnej rehabilitácie LF UPJS Košice.

V súčasnosti pracuje v Centre fyzikálnej a rehabilitačnej liečby Unikliniky kardinála Korca v Prievidzi.

Samozrejme, chcel som, aby mi o sebe povedal ešte viac a ja viem, že by to bolo aj na samostatný príspevok. On však len mávol rukou a
s typickým úsmevom dodal: „Poďme sa baviť o dôležitejších veciach.“

Tak teda som zapol diktafón a položil mu prvú otázku.

Čo Vás k nám zavialo?

Napriek tomu, že mám za sebou dlhú a náročnú pracovnú kariéru, rozhodol som sa po stretnutí s RNDr. Jurikom, mojím dlhoročným
priateľom, využiť svoje skúsenosti, nadobudnutú prax na skvalitnenie, resp. vylepšenie činnosti Centra fyziatrie a rehabilitácie na
Uniklinike kardinála Korca.

Pracovisko som dávnejšie poznal vďaka spolupráci s Nemocnicou Košice-Šaca, kde obe pracoviská boli súčasťou spoločnosti
Unipharma, a. s.

Pohľad späť

Rehabilitácia patrí medzi mladé odbory. Prvá jej koncepcia bola prijatá v roku 1973, v čase, keď som promoval.

V roku 1974 počas vojenskej služby som mal šťastie pracovať s lekármi, ktorí už v rehabilitácii pôsobili, a to rozhodlo. Začiatky boli ťažké
nielen po materiálnej, ale i personálnej stránke a bolo treba veľa obetovať, aby bol odbor úspešný, získal rešpekt a postavenie v
medicíne ako dnes.

Zaviedli sme a obhájili široké možnosti prevencie a liečby, ktoré rehabilitácia poskytuje, a to aj bez množstva liekov.

Našou doménou sú predovšetkým nedozerné možnosti pohybovej liečby a metodiky fyzikálnej liečby. Moderné prístroje nám v
súčasnosti poskytujú liečebné možnosti, ktorými vieme lokálne a cielene ovplyvniť poruchy pohybového aparátu, teda zasiahnuť presne
tam, kde je to potrebné a ako je to potrebné.

Príkladom je teploliečba – liečba teplom, chladom, fotoliečba laserom a biolampou, mechanoliečba masážami, nárazovými vlnami,
ultrazvukom, ale hlavne elektroliečba so širokými možnosťami uplatnenia proti zápalom, bolesti, opuchom pri ochoreniach pohybového
aparátu.
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To je dôvod, prečo sa snažíme preferovať a aj zdôrazňovať význam a výhody našej včasnej liečby, ktorou môžeme predísť závažnejším
zdravotným problémom.

Som rád, že v poslednom období sa to nielen mne, ale aj mojim kolegom darí.

Takže, ak by som mal porovnať tie moje začiatky s dneškom, tak teraz máme obrovské spektrum diagnostických i terapeutických
možností, ktoré nám umožňujú stať sa rovnocenným partnerom s inými špecializáciami v komplexe liečebno-preventívnej starostlivosti.

Očakávanie pomoci a spolupráce s pacientmi

Spomínal som rozsiahle možnosti rehabilitácie, ale je potrebné dodať, že za mnohé poruchy pohybového aparátu sú zodpovední pacienti
nesprávnou pohybovou životosprávou – a to už od útleho detstva. Nevhodné namáhanie pohybového aparátu, choroby, úrazy, ale na
druhej aj nedostatok pohybu vedú k nesprávnemu preťažovaniu, ktoré býva spúšťačom bolestivých zmien vedúcich v dospelosti k
nenávratným degeneratívnym zmenám svalov, kĺbov a chrbtice.

Práve na rehabilitácii sa snažíme zasiahnuť včas, aby sme predišli horšiemu, ale k tomu je potrebná dôvera a spolupráca pacienta.
Našou snahou je nielen odstrániť ťažkosti (ak to ešte je možné), ale odstrániť aj nevhodné pohybové návyky, ktoré chorobu spustili,
udržujú či môžu komplikovať.

Bez motivácie a spolupráce pacienta to skrátka nie je možné a pacienti musia pochopiť, že na sebe musia popracovať sami a my im k
tomu dáme návod a šancu.

Osobne sa snažím na pacientov pôsobiť aj empaticky a primať ich na spoluprácu. Len tak môžeme spoločne dosiahnuť želateľný
výsledok. Otvorená komunikácia s pacientom je mnohokrát kľúčová a jasne formulované rady lekára a fyzioterapeuta sú našou
predĺženou rukou.

Ak sa na takéto problémy pacienta pozrieme z druhej strany, má aj inú možnosť – užitie lieku. Je to síce pohodlné a ani my to
nevylučujeme, ale len na podporu liečby a ťažkosti pacienta, nie na ich riešenie, dokonca s existujúcimi vedľajšími účinkami. My, naopak,
poskytujeme cielené, ako sa dnes hovorí ´ekologické´, zásahy bez negatívneho vplyvu na celý organizmus. Toto bolo a je mojím krédom
a prístupom v liečbe i na rehabilitácii na Uniklinike. MUDr. Strúčková tu odviedla kus dobrej práce, v ktorej budeme určite pokračovať, ale
pohľad človeka z iného, lôžkového pracoviska, so skúsenosťami iného spektra diagnóz a postupov možno pomôže rozšíriť portfólio
rehabilitačných postupov.

Všetci sa raz stretneme na rehabilitácii

Pred niekoľkými desiatkami rokov bol už 50-ročný človek veľmi starý a ani nevieme, akú mal chrbticu. Dnes máme bežne
sedemdesiatnikov, osemdesiatnikov s množstvom zobrazovacích metód od Rtg, tomografie, rezonancie, ktoré vykazujú množstvo
degeneratívnych zmien.

Tie sú často „strašiakom“ pacientov, hoci sú neraz len prekvapením bez sprievodných ťažkostí. Sú výrazom opotrebovania, stupňujú sa
vekom a my ich akceptujeme až vtedy, ak sú sprevádzané poruchou funkcie príslušného kĺbu či časti chrbtice. To dáva šancu vyšším
vekovým skupinám stretnúť sa na rehabilitácii, pretože náš pohybový aparát, žiaľ, stále ešte nie je geneticky prispôsobený na dlhoročnú
záťaž.

Toľko k parafráze známeho výroku. Jeho opakom je žiť tak, aby sa to nestalo. To ale vyžaduje celoživotný správny prístup k nášmu
pohybovému aparátu. Príkladom sú dobre motivovaní športujúci do vysokého veku, dokonca i s degeneratívnymi zmenami.

Ich generačným opakom sú chabé detské postavičky s opotrebovanými palcami z mobilov a tabletov, zaryto odmietajúce šport. Čo k
tomu dodať. Snáď len pár slov o vzoroch v rodine, škole či okolí takýchto detí.

Stačí len otvoriť dvere

Mnoho priateľov, známych sa ma pýta, či mám nejaký recept na zdravie. Samozrejme, neexistuje jasný návod. Zdravý pohybový aparát
ovplyvňuje množstvo faktorov – počnúc genetikou, stravovacími návykmi (zlozvykmi), pohybovou životosprávou, ale aj nedostatočným,
nesprávnym pohybom – a to už od detského veku.

Čo sa týka zdravia, je však vždy dôležitá prevencia a včasná diagnostika. všetko ponúka Uniklinika kardinálam Korca. Predovšetkým
samotní ľudia musia mať záujem o svoje zdravie a robiť všetko preto, aby nezanedbali ani tie najmenšie príznaky zhoršenia ich
zdravotného stavu.

Jednoducho, ak je problém, treba ho ihneď riešiť. Ak príde pacient včas, my lekári to dokážeme riešiť. No dokážeme to len vtedy, ak ten
pacient k nám príde. Mám množstvo priateľov, ktorí vedia, čo robím a pri stretnutiach mi neraz povedia, že by potrebovali, resp. mali ku
mne do ordinácie prísť. Odpovedám všetkým rovnako: Nech sa páči, stačí len prísť a otvoriť dvere.
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MUDr. Ľudovít Želinský, PhD., s profesorom Pavlom Kolářom, PhD., svetovo uznávaným odborníkom v rehabilitácií z Prahy, častým
hosťom a prednášateľom na odborných konferenciách organizovaných Klinikou liečebnej rehabilitácie Lekárskej Fakulty UPJS Košice.
MUDr. Ľudovít Želinský, PhD., prednosta Kliniky liečebnej rehabilitácie LF UPJS Košice, na svojom pracovisku v Nemocnici
Košice-Šaca. MUDr. Ľudovít Želinský, PhD., pri vyšetrení pacientky v Uniklinike kardinála Korca v Prievidzi.

Autor: Ľubomír Dzurák
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