
Monitora s. r. o. | monitora.sk 1

Článkov: 32  28. December 2021

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4Prešov: V nemocnici otvorili nové centrum na liečbu ochorení močových ciest  

Agentúrne spravodajstvo, TASR, 27. 12. 2021, 14:10

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5Lengvarský otváral nové oddelenia na východe  

Tlač, Pravda, 28. 12. 2021

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6Prešovská urológia MÁ NOVÉ PRÍSTROJE  

Tlač, Korzár, 28. 12. 2021

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8V nemocnici na východe otvorili urologické centrum za takmer 2 milióny: Špičkové vybavenie!  

Online, cas.sk, 27. 12. 2021, 14:42

9V prešovskej nemocnici otvorili nové urologické centrum, má vybavenie aj pre detských pacientov - vZdravotníctve.sk  

Online, webnoviny.sk, 27. 12. 2021, 14:51

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10Nové prístroje v Prešove dostanú močové kamene z tela bez bolesti  

Online, presov.korzar.sme.sk, 27. 12. 2021, 14:24

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12Prešov: V nemocnici otvorili nové centrum na liečbu ochorení močových ciest  

Online, tasr.sk, 27. 12. 2021, 14:10

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13V prešovskej fakultnej nemocnici otvorili urologické centrum za 1,9 milióna eur  

Online, kosiceonline.sk, 27. 12. 2021, 15:02

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14Prešovská nemocnica otvorila centrum na liečbu ochorení močových ciest  

Online, teraz.sk, 27. 12. 2021, 14:35

 .  .  .  .  .  . 15Ďalšie kolo UniCup League je za nami: Hráči museli poriadne zabojovať – koho uvidíme v boji o medaile?  

Online, hashtag.zoznam.sk, 27. 12. 2021, 15:00

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16FOTO V prešovskej nemocnici otvorili centrum na liečbu ochorení močových ciest  

Online, ereport.sk, 27. 12. 2021, 14:38

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17V prešovskej nemocnici otvorili nové centrum: Ujsť si to nenechal ani minister Lengvarský, FOTO  

Online, presov.dnes24.sk, 27. 12. 2021, 13:15

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18Prešov: V nemocnici otvorili nové centrum na liečbu ochorení močových ciest  

Online, lekari.sk, 27. 12. 2021, 16:50

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19Kompendium medicíny: Čo odhalili inhibítory PCSK9 o manažmente LDL-cholesterolu?  

Online, mediweb.hnonline.sk, 27. 12. 2021, 15:00

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20Prešov: V nemocnici otvorili nové centrum na liečbu ochorení močových ciest  

Online, lekarne.sk, 27. 12. 2021, 15:00

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21UniCup: Commenius Esport kraľujú v play-off LoL aj CS:GO  

Online, hernazona.aktuality.sk, 27. 12. 2021, 12:00

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22Fakulty a ústavy UPJŠ

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23Prešov: V nemocnici otvorili nové centrum na liečbu ochorení močových ciest  

Agentúrne spravodajstvo, TASR, 27. 12. 2021, 14:10

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24Lengvarský otváral nové oddelenia na východe  

Tlač, Pravda, 28. 12. 2021

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25Prešovská urológia MÁ NOVÉ PRÍSTROJE  

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 2

Tlač, Korzár, 28. 12. 2021

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27V nemocnici na východe otvorili urologické centrum za takmer 2 milióny: Špičkové vybavenie!  

Online, cas.sk, 27. 12. 2021, 14:42

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28Vo fakultnej nemocnici v Prešove otvorili urologické centrum za 1,9 milióna eur  

Online, hlavnespravy.sk, 27. 12. 2021, 20:05

29V prešovskej nemocnici otvorili nové urologické centrum, má vybavenie aj pre detských pacientov - vZdravotníctve.sk  

Online, webnoviny.sk, 27. 12. 2021, 14:51

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30Nové prístroje v Prešove dostanú močové kamene z tela bez bolesti  

Online, presov.korzar.sme.sk, 27. 12. 2021, 14:24

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32Prešov: V nemocnici otvorili nové centrum na liečbu ochorení močových ciest  

Online, tasr.sk, 27. 12. 2021, 14:10

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33V prešovskej fakultnej nemocnici otvorili urologické centrum za 1,9 milióna eur  

Online, kosiceonline.sk, 27. 12. 2021, 15:02

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34Prešovská nemocnica otvorila centrum na liečbu ochorení močových ciest  

Online, teraz.sk, 27. 12. 2021, 14:35

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35FOTO V prešovskej nemocnici otvorili centrum na liečbu ochorení močových ciest  

Online, ereport.sk, 27. 12. 2021, 14:38

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36V prešovskej nemocnici otvorili nové centrum: Ujsť si to nenechal ani minister Lengvarský, FOTO  

Online, presov.dnes24.sk, 27. 12. 2021, 13:15

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37Prešov: V nemocnici otvorili nové centrum na liečbu ochorení močových ciest  

Online, lekari.sk, 27. 12. 2021, 16:50

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38Kompendium medicíny: Čo odhalili inhibítory PCSK9 o manažmente LDL-cholesterolu?  

Online, mediweb.hnonline.sk, 27. 12. 2021, 15:00

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39Prešov: V nemocnici otvorili nové centrum na liečbu ochorení močových ciest  

Online, lekarne.sk, 27. 12. 2021, 15:00

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40Univerzitné pracoviská

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41Kompendium medicíny: Čo odhalili inhibítory PCSK9 o manažmente LDL-cholesterolu?  

Online, mediweb.hnonline.sk, 27. 12. 2021, 15:00

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 3

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 4

Prešov: V nemocnici otvorili nové centrum na liečbu ochorení močových ciest  
  27. 12. 2021, 14:10, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Prešov 27. decembra (TASR) – Centrum pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu ochorení močových ciest otvorili v pondelok vo Fakultnej
nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove. Podľa ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) ide o
špičkové pracovisko na Slovensku, ktoré je porovnateľné so svetovými. Jeho vybudovanie stálo približne 1,9 milióna eur.

"Som rád, že dnes sme mohli pracovisko symbolicky otvoriť. Budem nápomocný, čo sa týka jeho dovybavenia, prípadne zavádzania
modernejších a súčasne aj možno preventívnych metód v rámci slovenského zdravotníctva tak, aby pacienti, ktorí potrebujú liečbu tohto
typu, sa sem dostali skoro. Takisto oceňujem aj prístup lekárskej fakulty v Košiciach, aby toto pracovisko mohlo byť účelovým
pracoviskom pre študentov lekárskych fakúlt, takže verím tomu, že aj v tomto nájdeme spoločnú reč," povedal Lengvarský.

"Vieme na týchto prístrojoch kompletne riešiť urolitiázu – ochorenie močových ciest spojené s tvorbou močových kameňov. V minulosti sa
takéto operácie robili klasicky, otvoreným prístupom. Teraz máme k dispozícii prístrojové vybavenie, že vieme rozbiť a odstrániť z tela
pacienta akýkoľvek kameň v akejkoľvek pozícii. To znamená v obličkách, v močovodoch, respektíve v močovom mechúre, a to nielen u
dospelých pacientov, ale aj u detí," priblížil primár oddelenia urológie Ivan Minčík.

Ako dodal, majú k dispozícii tiež digitálne a flexibilné endoskopické ureterorenoskopy. "Vieme sa presne pozrieť dovnútra obličky na
ktorékoľvek miesto a tam urobiť aktivitu, ktorá je potrebná na odstránenie kamienka," vysvetlil.

"Dôležitá je preventíva a naše pracovisko je jednou z jej častí. Nejde len o to, že budeme iba liečiť, ale že vieme v správnej chvíli odhaliť
správnu diagnózu. Náklady na preventívu sú oproti nákladom na liečbu zanedbateľné," doplnil riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník.

"Myslím si, že pre pacientov možnosti v Prešove, ktoré teraz toto pracovisko ponúka, sú skutočne úžasné. Bol by som veľmi rád, aby ich
dostávali už aj študenti lekárskej fakulty a, samozrejme, aj v postgraduálnom štúdiu, aby to mali možnosť vidieť budúci urológovia, ktorí
budú vykonávať svoju prax práve v týchto nemocniciach. Podľa mňa čím skôr študenti takéto pracovisko zažijú, o to väčšia vôľa bude
zostať na Slovensku," dodal dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach Daniel Pella.

Minister v pondelok popoludní navštívi aj levočskú nemocnicu, kde bol vybudovaný nový urgentný príjem.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam, foto a videozáznam.

man mac

Autor: MAN
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Vo Fakultnej nemocnici J. A. Reimana v Prešove otvorili v pondelok Centrum pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu ochorení močových
ciest.

Centrum v hodnote 1,9 milió– na eur uhradilo v niekoľkých etapách ministerstvo zdravotníctva. Na jeho slávnostnom otvorení sa zúčastnil
aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO), ktorý spolu s riaditeľom nemocnice Ľubomírom Šarníkom a primárom
urológie Ivanom Minčíkom prestrihli pásku.

Podľa primára oddelenia urológie je to výnimočné pracovisko hlavne tým, že má komplexnú štruktúru. Keďže sa celé nachádza na 7.
poschodí nemocnice, lekári vedia komplexne liečiť pri jednej hospitalizácii na jednom pracovisku a nemusia pacientov posielať nikde inde.
„Na prístrojoch dokážeme moderne riešiť trebárs ochorenie močových ciest spojené s tvorbou kameňov. V minulosti sa takéto operácie
robili klasicky otvoreným prístupom. Teraz máme k dispozícii prístrojové vybavenie a vieme rozbiť a odstrániť z tela pacienta akýkoľvek
kameň v akejkoľvek pozícii. To znamená v obličkách, močovodoch a močovom mechúre. A to nielen u dospelých pacientov, ale máme
vybavenie aj na miniinvazívny endoskopický prístup u maličkých detí,“ opísal liečbu Minčík, ktorý je aj predsedom Slovenskej urologickej
spoločnosti.

Na oddelení teda vedia operovať aj dolné močové cesty, nádory močového mechúra v počiatočných štádiách či riešiť benígne zväčšenie
prostaty, kde sa zavedením nového prístupu má skrátiť čas hospitalizácie pacienta zo 14 dní na dva dni. Dôležitou oblasťou, ktorou sa
zaoberajú, je aj včasná diagnostika rakoviny prostaty.

„Ďakujem celému personálu tejto nemocnice za vykonávanú prácu počas covidu a za to, že tu stále funguje aj biela medicína na vysokej
úrovni,“ povedal Lengvarský. „Pracovisko je špičkou na Slovensku, porovnateľné so svetovými parametrami. Budem veľmi nápomocný,
čo sa týka dovybavenia pracoviska, prípadne zavádzania modernejších metód a súčasne aj zavádzania preventívnych metód v rámci
slovenského zdravotníctva tak, aby sa pacienti, ktorí potrebujú liečbu tohto typu, dostali k nej skôr, aby sme im mohli čím skôr pomôcť,“
uviedol minister zdravotníctva.

„Pre pacientov sú možnosti tohto pracoviska úžasné. Bol by som veľmi rád, ak by tieto možnosti dostávali už aj študenti lekárskej fakulty,
a aj v postgraduálnom štúdiu to mali možnosť vidieť budúci urológia, ktorí budú vykonávať prax práve v týchto nemocniciach,“ podotkol
dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Daniel Pella.

Riaditeľ nemocnice neskôr na brífingu informoval, že počet pacientov hospitalizovaných v prešovskej nemocnici klesol. „Situácia sa
zlepšuje zo dňa na deň. Obsadených máme 91 lôžok z 250. Pred niekoľkými týždňami bola ich kapacita naplnená takmer na sto percent.
Hospitalizovaných sme mali 230 až 240 pacientov. Štyria pacienti sú momentálne na umelej pľúcnej ventilácii. Vo vakcinačnom centre
sme do dnešného dňa podali vyše 130–tisíc dávok vakcíny,“ konštatoval riaditeľ.

Ak v nejakom regióne dôjde k prekročeniu kapacít v nemocničných zariadeniach, minister uviedol, že sa tam vytvoria záložné nemocnice.
Kde presne budú, však nekonkretizoval. „Tak ako som uviedol v Bratislave, mohli by byť na futbalovom štadióne či v hale na výstavisku
Incheba. Ale to boli len príklady,“ povedal. Zároveň uviedol, že tesne pred sviatkami podpisoval zmluvu s výrobcom a distribútorom lieku
Lagevrio na ochorenie COVID–19. „V týchto dňoch by už tento liek mal byť v lekárňach. Ďalší liek Paxlovid, ktorý je ešte účinnejší, bude
na predpis začiatkom januára.“

Po Prešove smeroval minister zdravotníctva do nemocnice v Levoči, kde otvoril nové urgentné oddelenie. „Mal som tam dlhodobé
pozvanie. Čo sa týka reprofilizácie tejto nemocnice, je to predčasná otázka, na ktorú momentálne neviem odpovedať. Nemocnice budú
podliehať nejakému sledovaniu, potom sa odborné komisie vyjadria a k rozhodnutiu dôjde koncom budúceho roka. Určite sa však opýtam
vedenia nemocnice aj lekárov na ich vízie a predstavy,“ spresnil Lengvarský. © AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Nové pracovisko v prešovskej nemocnici. Otvoriť ho prišiel aj minister Vladimír Lengvarský (vľavo).

FOTO PRAVDA: JANA VARGOVÁ (2) © AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Autor: Jana Vargová Prešov, Levoča
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Rubrika: REGIÓN

MOČOVÉ KAMENE DOSTANÚ Z TELA BEZ BOLESTI

Centrum pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu prišiel otvoriť minister.

PREŠOV. Nájsť v tele akýkoľvek močový kameň, rozbiť ho a dostať von z tela.

Aj toto dokážu nové medicínske prístroje na oddelení urológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove.

Centrum pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu ochorení močových ciest otvorili v pondelok, pásku bol prestrihnúť aj minister
zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO).

Komplexné urologické pracovisko

„Nevznikalo to ľahko, museli sme mnohokrát siahnuť na dno našich psychických síl,“ povedal Ivan Minčík, primár urologického oddelenia
FNsP Prešov a prezident Slovenskej urologickej spoločnosti.

„Vstávam a zaspávam s tým, čo by som mohol urobiť pre pracovisko nielen v Prešove, ale na celom Slovensku,“ podotkol s tým, že svoju
misiu ešte nedokončil.

Má jasnú predstavu o tom, ako to má na Slovensku vyzerať, inšpiroval sa v zahraničí.

„Všetko je vymyslené, treba mať oči otvorené,“ poznamenal.

Čo dokážu nové prístroje

Nové pracovisko prešovskej urológie má prístroje slúžiace na včasnú diagnostiku problémov s ochoreniami močových ciest, čiže pôsobia
preventívne, ako aj na miniinvazívne zákroky.

Podľa primára vedia pri urolitiáze, teda ochorení močových ciest spojenom s tvorbou močových kameňov, s novým prístrojom rozbiť a
odstrániť z tela pacienta akýkoľvek kameň. Ten sa môže nachádzať v ktorejkoľvek časti, napríklad v obličkách, močovodoch či v
močovom mechúre.

Takto vedia zakročiť aj pri detských pacientoch. „Vieme odstrániť aj nádor močového mechúra, pokiaľ je v počiatočnej fáze,“ uviedol ďalej
primár Minčík.

S novými prístrojmi sa tiež dá vybrať prostata pomocou laserového vlákna.

„Podobné prístroje sú aj na iných pracoviskách, ale výnimočnosť spočíva v tom, že pacientov vieme komplexne riešiť pri jednej
hospitalizácii,“ zdôraznil šéf urológie v prešovskej nemocnici.

Pella: Snáď lekári neujdú

Daniel Pella, dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ocenil, že mnohým problémom dokážu na tomto
pracovisku zabrániť už v zárodku.

„Vložiť financie a energiu do urologickej prevencie sa rozhodne oplatí,“ povedal.

„Prevenciu môžeme úspešne robiť len vtedy, keď ľudia budú mať ochotu chodiť na preventívne prehliadky. Ochotní budú vtedy, keď sa
nebudú báť a báť sa nebudú, ak to nebude bolieť.“

Vyslovil nádej, že to bude motivovať aj budúcich urológov, aby ostali na Slovensku.

Takmer dva milióny

„Docent Minčík má ohromnú povahu. Ako buldog ide za svojím,“ podotkol riaditeľ prešovskej nemocnice Ľubomír Šarník a poukázal aj na
ďalšiu vec: „Vieme včas odhaliť správnu diagnózu, čo prudko znižuje náklady na neskoršiu liečbu.“
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Peniaze na novovytvorené centrum poskytlo ministerstvo zdravotníctva. Podľa riaditeľa FNsP išlo o kapitálový príspevok vo výške 1,9
milióna eur, poskytnutý na etapy.

Minister: Je to špička aj vo svete

„Pracovisko je špička na Slovensku, porovnateľné so svetovými parametrami. Budem nápomocný, čo sa týka jeho dovybavenia,“ uviedol
počas návštevy prešovskej nemocnice minister Vladimír Lengvarský, ktorý mal v pláne v pondelok absolvovať aj návštevu levočskej
nemocnice.

Nové vybavenie urologického oddelenia.

FOTO: MICHAL FRANK

Strihanie pásky novootvoreného centra si nenechal ujsť ani minister Lengvarský.

FOTO: MICHAL FRANK

Autor: MICHAL FRANK
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Novootvorené centrum pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu ochorení močových ciest vo Fakultnej nemocnici J. A. Reimana Prešov.

Centrum pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu ochorení močových ciest otvorili v pondelok vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A.
Reimana v Prešove.

Podľa ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) ide o špičkové pracovisko na Slovensku, ktoré je
porovnateľné so svetovými. Jeho vybudovanie stálo približne 1,9 milióna eur.

Fotogaléria

6

fotiek v galérii

"Som rád, že dnes sme mohli pracovisko symbolicky otvoriť. Budem nápomocný, čo sa týka jeho dovybavenia, prípadne zavádzania
modernejších a súčasne aj možno preventívnych metód v rámci slovenského zdravotníctva tak, aby pacienti, ktorí potrebujú liečbu tohto
typu, sa sem dostali skoro. Takisto oceňujem aj prístup lekárskej fakulty v Košiciach, aby toto pracovisko mohlo byť účelovým
pracoviskom pre študentov lekárskych fakúlt, takže verím tomu, že aj v tomto nájdeme spoločnú reč," povedal Lengvarský.

"Vieme na týchto prístrojoch kompletne riešiť urolitiázu – ochorenie močových ciest spojené s tvorbou močových kameňov. V minulosti sa
takéto operácie robili klasicky, otvoreným prístupom. Teraz máme k dispozícii prístrojové vybavenie, že vieme rozbiť a odstrániť z tela
pacienta akýkoľvek kameň v akejkoľvek pozícii. To znamená v obličkách, v močovodoch, respektíve v močovom mechúre, a to nielen u
dospelých pacientov, ale aj u detí," priblížil primár oddelenia urológie Ivan Minčík.

Ako dodal, majú k dispozícii tiež digitálne a flexibilné endoskopické ureterorenoskopy. "Vieme sa presne pozrieť dovnútra obličky na
ktorékoľvek miesto a tam urobiť aktivitu, ktorá je potrebná na odstránenie kamienka," vysvetlil.

"Dôležitá je preventíva a naše pracovisko je jednou z jej častí. Nejde len o to, že budeme iba liečiť, ale že vieme v správnej chvíli odhaliť
správnu diagnózu. Náklady na preventívu sú oproti nákladom na liečbu zanedbateľné," doplnil riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník.

"Myslím si, že pre pacientov možnosti v Prešove, ktoré teraz toto pracovisko ponúka, sú skutočne úžasné. Bol by som veľmi rád, aby ich
dostávali už aj študenti lekárskej fakulty a, samozrejme, aj v postgraduálnom štúdiu, aby to mali možnosť vidieť budúci urológovia, ktorí
budú vykonávať svoju prax práve v týchto nemocniciach. Podľa mňa čím skôr študenti takéto pracovisko zažijú, o to väčšia vôľa bude
zostať na Slovensku," dodal dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach Daniel Pella.

Minister v pondelok popoludní navštívi aj levočskú nemocnicu, kde bol vybudovaný nový urgentný príjem.

Autor: TASR
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V prešovskej nemocnici otvorili nové urologické centrum, má vybavenie aj pre detských pacientov

27. 12. 2021

Foto: ilustračné, SITA/Viktor Zamborský

SITA Zdroj: SITA

Vo Fakultnej nemocnici J. A. Reimana (FNsP) v Prešove otvorili Centrum pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu ochorení močových
ciest. Vybudovanie centra stálo zhruba 1,9 milióna eur.

Hradené bolo z kapitálového príspevku, ktoré v niekoľkých etapách poskytlo na prístrojové a medicínske vybavenie Ministerstvo
zdravotníctva SR.

Centrum na jednom poschodí

Ako v súvislosti s otvorením pracoviska uviedol primár oddelenia urológie FNsP v Prešove Ivan Minčík, jeho výnimočnosť spočíva
predovšetkým v jeho komplexnej štruktúre. Centrum sa totiž nachádza na jednom poschodí. „Podobné prístroje, hoci nie až také, sú aj na
iných pracoviskách na Slovensku. Ale my pacientov vieme komplexne vyriešiť pri jednej hospitalizácii, na jednom pracovisku a nemusíme
ich posielať nikde inde,“ zdôraznil Minčík.

Ako dodal, na prístrojoch dokážu moderne riešiť trebárs ochorenie močových ciest spojené s tvorbou kameňov. „V minulosti sa takéto
operácie robili klasicky otvoreným prístupom. Teraz máme k dispozícii prístrojové vybavenie a vieme rozbiť a odstrániť z tela pacienta
akýkoľvek kameň v akejkoľvek pozícii. To znamená v obličkách, močovodoch a močovom mechúry. A to nielen u dospelých pacientov,
ale máme vybavenie aj na miniinvazívny endoskopický prístup u maličkých detí,“ vysvetlil primár prešovskej urológie, ktorý je zároveň
predsedom Slovenskej urologickej spoločnosti.

Včasná diagnostika rakoviny prostaty

Prístroje podľa neho takisto umožnia operovať aj dolné močové cesty, nádory močového mechúra v počiatočných štádiách, či riešiť
benígne zväčšenie prostaty, kde sa zavedením nového prístupu má skrátiť čas hospitalizácie pacienta zo 14 na dva dni. Dôležitou
oblasťou, ktorou sa zaoberajú, je aj včasná diagnostika rakoviny prostaty.

Nemocnica má aktuálne k dispozícii modernú diagnostiku na urologické vyšetrenia, ktoré vedia nájsť rakovinové ložiská. Takáto
prevencia dokáže podľa riaditeľa prešovskej nemocnice Ľubomíra Šarníka ušetriť aj nemalé financie. „Je rozdiel medzi tým, keď včas
odhalíme prípad a keď ho potom musíme liečiť, čo stojí aj 300-tisíc eur. Tie náklady na úvod sú oproti tomu zanedbateľné. Nie malé, ale
nedá sa to s 300-tisícmi porovnať,“ uviedol Šarník.

Výučbové pracovisko pre študentov

Centrum v pondelok prestrihnutím pásky otvoril minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský „Pracovisko je špičkou na Slovensku,
porovnateľné so svetovými parametrami. Budem nápomocný, čo sa týka dovybavenia pracoviska, prípadne zavádzania modernejších
metód a súčasne aj zavádzania preventívnych metód v rámci slovenského zdravotníctva. Tak, aby pacienti, ktorí potrebujú liečbu tohto
typu, sa k nej dostali skôr, aby sme im mohli čím skôr pomôcť,“ uviedol šéf rezortu zdravotníctva, podľa ktorého by nové centrum malo
byť tiež výučbovým pracoviskom pre študentov medicíny.

„Pre pacientov sú možnosti tohto pracoviska úžasné. Bol by som veľmi rád, ak by tieto možnosti dostávali už aj študenti Lekárskej fakulty
a aj v postgraduálnom štúdiu to mali možnosť vidieť budúci urológia, ktorí budú vykonávať prax práve v týchto nemocniciach. Čím skôr
títo študenti takéto pracovisko zažijú, o to väčšia bude ich vôľa zostať na Slovensku,“ podotkol dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach Daniel Pella.

Zdieľať

Autor: SITA
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Šarník o Minčíkovi: Ide za svojím ako buldog.

Minister zdravotníctva vo FNsP Prešov (29 fotografií)

PREŠOV. Nájsť v tele akýkoľvek močový kameň, rozbiť ho a dostať von z tela.

Aj toto dokážu nové medicínske prístroje na oddelení urológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove.

Centrum pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu ochorení močových ciest otvorili v pondelok, pásku bol prestrihnúť aj minister
zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO).

Súvisiaci článok Súvisiaci článokLengvarský: Odmeny dostanú aj zdravotníci, ktorí sa nezaregistrovali včas Čítajte Komplexné urologické
pracovisko

„Nevznikalo to ľahko, museli sme mnohokrát siahnuť na dno našich psychických síl,“ povedal Ivan Minčík, primár urologického oddelenia
FNsP Prešov a prezident Slovenskej urologickej spoločnosti.

((piano))

„Vstávam a zaspávam s tým, čo by som mohol urobiť pre pracovisko nielen v Prešove, ale na celom Slovensku,“ podotkol s tým, že svoju
misiu ešte nedokončil.

Má jasnú predstavu o tom, ako to má na Slovensku vyzerať, inšpiroval sa v zahraničí.

„Všetko je vymyslené, treba mať oči otvorené,“ poznamenal.

video //www.youtube.com/embed/G1F9yRK3NiwČo dokážu nové prístroje

Nové pracovisko prešovskej urológie má prístroje slúžiace na včasnú diagnostiku problémov s ochoreniami močových ciest, čiže pôsobia
preventívne, ako aj na miniinvazívne zákroky.

Podľa primára vedia pri urolitiáze, teda ochorení močových ciest spojenom s tvorbou močových kameňov, s novým prístrojom rozbiť a
odstrániť z tela pacienta akýkoľvek kameň. Ten sa môže nachádzať v ktorejkoľvek časti, napríklad v obličkách, močovodoch či v
močovom mechúre.

Takto vedia zakročiť aj pri detských pacientoch.

„Vieme odstrániť aj nádor močového mechúra, pokiaľ je v počiatočnej fáze,“ uviedol ďalej primár Minčík.

S novými prístrojmi sa tiež dá vybrať prostata pomocou laserového vlákna.

„Podobné prístroje sú aj na iných pracoviskách, ale výnimočnosť spočíva v tom, že pacientov vieme komplexne riešiť pri jednej
hospitalizácii,“ zdôraznil šéf urológie v prešovskej nemocnici.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokPCR testovanie z posledného vianočného dňa prinieslo na východ 221 infikovaných Čítajte Pella: Snáď
lekári neujdú

Daniel Pella, dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ocenil, že mnohým problémom dokážu na tomto
pracovisku zabrániť už v zárodku.

„Vložiť financie a energiu do urologickej prevencie sa rozhodne oplatí,“ povedal.

„Prevenciu môžeme úspešne robiť len vtedy, keď ľudia budú mať ochotu chodiť na preventívne prehliadky. Ochotní budú vtedy, keď sa
nebudú báť a báť sa nebudú, ak to nebude bolieť.“

Vyslovil nádej, že to bude motivovať aj budúcich urológov, aby ostali na Slovensku.

Takmer dva milióny
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„Docent Minčík má ohromnú povahu. Ako buldog ide za svojím,“ podotkol riaditeľ prešovskej nemocnice Ľubomír Šarník a poukázal aj na
ďalšiu vec: „Vieme včas odhaliť správnu diagnózu, čo prudko znižuje náklady na neskoršiu liečbu.“

Peniaze na novovytvorené centrum poskytlo ministerstvo zdravotníctva.

Podľa riaditeľa FNsP išlo o kapitálový príspevok vo výške 1,9 milióna eur, poskytnutý na etapy.

Minister: Je to špička aj vo svete

„Pracovisko je špička na Slovensku, porovnateľné so svetovými parametrami. Budem nápomocný, čo sa týka jeho dovybavenia,“ uviedol
počas návštevy prešovskej nemocnice minister Vladimír Lengvarský, ktorý mal v pláne v pondelok absolvovať aj návštevu levočskej
nemocnice.

Minister zdravotníctva vo FNsP Prešov (29 fotografií)

Autor: Michal Frank
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Prešov 27. decembra (TASR) – Centrum pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu ochorení močových ciest otvorili v pondelok vo Fakultnej
nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove. Podľa ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) ide o
špičkové pracovisko na Slovensku, ktoré je porovnateľné so svetovými. Jeho vybudovanie stálo približne 1,9 milióna eur. "Som rád, že
dnes sme mohli pracovisko symbolicky otvoriť. Budem nápomocný, čo sa týka jeho dovybavenia, prípadne zavádzania modernejších a
súčasne aj možno preventívnych metód v rámci slovenského zdravotníctva tak, aby pacienti, ktorí potrebujú liečbu tohto typu, sa sem
dostali skoro. Takisto oceňujem aj prístup lekárskej fakulty v Košiciach, aby toto pracovisko mohlo byť účelovým pracoviskom pre
študentov lekárskych fakúlt, takže verím tomu, že aj v tomto nájdeme spoločnú reč," povedal Lengvarský. "Vieme na týchto prístrojoch
kompletne riešiť urolitiázu – ochorenie močových ciest spojené s tvorbou močových kameňov. V minulosti sa takéto operácie robili
klasicky, otvoreným prístupom. Teraz máme k dispozícii prístrojové vybavenie, že vieme rozbiť a odstrániť z tela pacienta akýkoľvek
kameň v akejkoľvek pozícii. To znamená v obličkách, v močovodoch, respektíve v močovom mechúre, a to nielen u dospelých pacientov,
ale aj u detí," priblížil primár oddelenia urológie Ivan Minčík. Ako dodal, majú k dispozícii tiež digitálne a flexibilné endoskopické
ureterorenoskopy. "Vieme sa presne pozrieť dovnútra obličky na ktorékoľvek miesto a tam urobiť aktivitu, ktorá je potrebná na
odstránenie kamienka," vysvetlil. "Dôležitá je preventíva a naše pracovisko je jednou z jej častí. Nejde len o to, že budeme iba liečiť, ale
že vieme v správnej chvíli odhaliť správnu diagnózu. Náklady na preventívu sú oproti nákladom na liečbu zanedbateľné," doplnil riaditeľ
nemocnice Ľubomír Šarník. "Myslím si, že pre pacientov možnosti v Prešove, ktoré teraz toto pracovisko ponúka, sú skutočne úžasné.
Bol by som veľmi rád, aby ich dostávali už aj študenti lekárskej fakulty a, samozrejme, aj v postgraduálnom štúdiu, aby to mali možnosť
vidieť budúci urológovia, ktorí budú vykonávať svoju prax práve v týchto nemocniciach. Podľa mňa čím skôr študenti takéto pracovisko
zažijú, o to väčšia vôľa bude zostať na Slovensku," dodal dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v
Košiciach Daniel Pella. Minister v pondelok popoludní navštívi aj levočskú nemocnicu, kde bol vybudovaný nový urgentný príjem.
UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam, foto a videozáznam. man mac

Autor: TASR
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Výnimočnosť centra spočíva podľa primára v jeho komplexnej štruktúre.

Vybudovanie moderného urologického centra v prešovskej nemocnici stálo zhruba 1,9 milióna eur. (Ilustračná fotografia) / Nemocnica
Prešov

Vo Fakultnej nemocnici J. A. Reimana (FNsP) v Prešove otvorili Centrum pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu ochorení močových
ciest. Vybudovanie centra stálo zhruba 1,9 milióna eur. Hradené bolo z kapitálového príspevku, ktoré v niekoľkých etapách poskytlo na
prístrojové a medicínske vybavenie Ministerstvo zdravotníctva SR.

Ako v súvislosti s otvorením pracoviska uviedol primár oddelenia urológie FNsP v Prešove Ivan Minčík, jeho výnimočnosť spočíva
predovšetkým v jeho komplexnej štruktúre. Centrum sa totiž nachádza na jednom poschodí.

„Podobné prístroje, hoci nie až také, sú aj na iných pracoviskách na Slovensku. Ale my pacientov vieme komplexne vyriešiť pri jednej
hospitalizácii, na jednom pracovisku a nemusíme ich posielať nikde inde,“ zdôraznil Minčík. Ako dodal, na prístrojoch dokážu moderne
riešiť trebárs ochorenie močových ciest spojené s tvorbou kameňov.

„V minulosti sa takéto operácie robili klasicky otvoreným prístupom. Teraz máme k dispozícii prístrojové vybavenie a vieme rozbiť a
odstrániť z tela pacienta akýkoľvek kameň v akejkoľvek pozícii. To znamená v obličkách, močovodoch a močovom mechúre. A to nielen u
dospelých pacientov, ale máme vybavenie aj na miniinvazívny endoskopický prístup u maličkých detí,“ vysvetlil primár prešovskej
urológie, ktorý je zároveň predsedom Slovenskej urologickej spoločnosti.

Centrum v pondelok 27. decembra prestrihnutím pásky otvoril minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. (Ilustračná fotografia) /
Nemocnica Prešov

Prístroje podľa neho takisto umožnia operovať aj dolné močové cesty, nádory močového mechúra v počiatočných štádiách, či riešiť
benígne zväčšenie prostaty, kde sa zavedením nového prístupu má skrátiť čas hospitalizácie pacienta zo 14 na dva dni. Dôležitou
oblasťou, ktorou sa zaoberajú, je aj včasná diagnostika rakoviny prostaty.

Nemocnica má aktuálne k dispozícii modernú diagnostiku na urologické vyšetrenia, ktoré vedia nájsť rakovinové ložiská. Takéto
prevencia dokáže podľa riaditeľa prešovskej nemocnice Ľubomíra Šarníka ušetriť aj nemalé financie.

„Je rozdiel medzi tým, keď včas odhalíme prípad a keď ho potom musíme liečiť, čo stojí aj 300-tisíc eur. Tie náklady na úvod sú oproti
tomu zanedbateľné. Nie malé, ale nedá sa to s 300-tisícmi porovnať,“ uviedol Šarník.

Centrum v pondelok 27. decembra prestrihnutím pásky otvoril minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. „Pracovisko je špičkou na
Slovensku, porovnateľné so svetovými parametrami. Budem nápomocný, čo sa týka dovybavenia pracoviska, prípadne zavádzania
modernejších metód a súčasne aj zavádzania preventívnych metód v rámci slovenského zdravotníctva. Tak, aby pacienti, ktorí potrebujú
liečbu tohto typu, sa k nej dostali skôr, aby sme im mohli čím skôr pomôcť,“ uviedol šéf rezortu zdravotníctva, podľa ktorého by nové
centrum malo byť tiež výučbovým pracoviskom pre študentov medicíny.

„Pre pacientov sú možnosti tohto pracoviska úžasné. Bol by som veľmi rád, ak by tieto možnosti dostávali už aj študenti Lekárskej fakulty
a aj v postgraduálnom štúdiu to mali možnosť vidieť budúci urológovia, ktorí budú vykonávať prax práve v týchto nemocniciach. Čím skôr
títo študenti takéto pracovisko zažijú, o to väčšia bude ich vôľa zostať na Slovensku,“ podotkol dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach Daniel Pella.

Zdroj: SITA
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Vieme sa presne pozrieť dovnútra obličky na ktorékoľvek miesto a tam urobiť aktivitu, ktorá je potrebná na odstránenie kamienka,
vysvetlil primár oddelenia urológie Ivan Minčík.

Prešov 27. decembra (TASR) – Centrum pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu ochorení močových ciest otvorili v pondelok vo Fakultnej
nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove. Podľa ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) ide o
špičkové pracovisko na Slovensku, ktoré je porovnateľné so svetovými. Jeho vybudovanie stálo približne 1,9 milióna eur.

"Som rád, že dnes sme mohli pracovisko symbolicky otvoriť. Budem nápomocný, čo sa týka jeho dovybavenia, prípadne zavádzania
modernejších a súčasne aj možno preventívnych metód v rámci slovenského zdravotníctva tak, aby pacienti, ktorí potrebujú liečbu tohto
typu, sa sem dostali skoro. Takisto oceňujem aj prístup lekárskej fakulty v Košiciach, aby toto pracovisko mohlo byť účelovým
pracoviskom pre študentov lekárskych fakúlt, takže verím tomu, že aj v tomto nájdeme spoločnú reč," povedal Lengvarský.

"Vieme na týchto prístrojoch kompletne riešiť urolitiázu – ochorenie močových ciest spojené s tvorbou močových kameňov. V minulosti sa
takéto operácie robili klasicky, otvoreným prístupom. Teraz máme k dispozícii prístrojové vybavenie, že vieme rozbiť a odstrániť z tela
pacienta akýkoľvek kameň v akejkoľvek pozícii. To znamená v obličkách, v močovodoch, respektíve v močovom mechúre, a to nielen u
dospelých pacientov, ale aj u detí," priblížil primár oddelenia urológie Ivan Minčík.

Snímka z vybavenia Centra pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu ochorení močových ciest. Prešov, 27. decembra 2021. Foto: TASR–
Milan Kapusta

Ako dodal, majú k dispozícii tiež digitálne a flexibilné endoskopické ureterorenoskopy. "Vieme sa presne pozrieť dovnútra obličky na
ktorékoľvek miesto a tam urobiť aktivitu, ktorá je potrebná na odstránenie kamienka," vysvetlil.

"Dôležitá je preventíva a naše pracovisko je jednou z jej častí. Nejde len o to, že budeme iba liečiť, ale že vieme v správnej chvíli odhaliť
správnu diagnózu. Náklady na preventívu sú oproti nákladom na liečbu zanedbateľné," doplnil riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník.

"Myslím si, že pre pacientov možnosti v Prešove, ktoré teraz toto pracovisko ponúka, sú skutočne úžasné. Bol by som veľmi rád, aby ich
dostávali už aj študenti lekárskej fakulty a, samozrejme, aj v postgraduálnom štúdiu, aby to mali možnosť vidieť budúci urológovia, ktorí
budú vykonávať svoju prax práve v týchto nemocniciach. Podľa mňa čím skôr študenti takéto pracovisko zažijú, o to väčšia vôľa bude
zostať na Slovensku," dodal dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach Daniel Pella.

Minister v pondelok popoludní navštívi aj levočskú nemocnicu, kde bol vybudovaný nový urgentný príjem.

Autor: TASR

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/658870636/8a8d16a1e2069b239cc9?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDMyNjM3NTAsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NjU4ODcwNjM2LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.qnoBX6CqlHSLi5kaLV5CzcYzBJGfjjxMdGMFKB6AflE
https://www.teraz.sk/regiony/presov-v-nemocnici-otvorili-nove-cent/600552-clanok.html


Monitora s. r. o. | monitora.sk 15

Ďalšie kolo UniCup League je za nami: Hráči museli poriadne zabojovať – koho uvidíme v boji o medaile?  
  27. 12. 2021, 15:00, Zdroj: hashtag.zoznam.sk , Vydavateľ: Zoznam, s.r.o., Sentiment: Negatívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Dosah: 18 103 GRP: 0,40 OTS: 0,00 AVE: 757 Eur 

Poznáme výsledky posledného kola UniCup Prestige League v tomto roku (Zdroj: Tlačová správa/Lancraft)

#V UniCup League sa predstavia najlepšie univerzitné tímy Slovenska, pričom každá univerzita bude mať vyhradený jeden slot. Súťaž
trvá niekoľko týždňov a my sme si pre teba pripravili zhrnutie posledného kola v tomto roku. Ako sa tímom darilo?

League of Legends

V League of Legends sme sa v tomto týždni pozreli do spodnej časti pavúka. Tam sa v prvom zápase proti sebe predstavili tímy UCM
TEDI Bears a EUBA Esport. V ňom bol úspešnejší tím EUBA, ktorý si zabezpečil postup do ďalšej časti.

Druhý zápas medzi Commenius Esport a UNIZA esportsnsa tiež vyvíjal jednoznačne už od jeho začiatku. Hráči z Univerzity Komenského
svojho súpera zdolali jednoznačne 2:0.

Counter-Strike: Global Offensive

V Counter-Striku sa v tomto týždni naopak hrali zápasy v hornej časti pavúka. V prvom zápase proti sebe nastúpili tímy Commenius
Esport a Esport UPJŠ. Commenius Esport, podobne ako v League of Legends, tak aj v CS:GO dominovali a porazili svojho súpera.

V druhom zápase medzi UCM TEDI Bears a Esport TUKE sme videli až 3 mapy. Tretiu mapu a zároveň aj celú sériu nakoniec zvládli
lepšie študenti z UCM, ktorých uvidíme po boku Commenius Esport vo finále hornej časti pavúka.

UniCup Classic League

League of Legends

V semifinále proti sebe nastúpili ESTUBA Fractal a ESTUBA Bullyverse. Lepšie sa však darilo sekcii Fractal, ktorá poslala svojich
kolegov už po dvoch mapách len do boja o tretie miesto. Finálovým súperom ESTUBA Fractal bude tím UNIZA Herlods. Hráči zo
Žilinskej univerzity v Žiline si poradili s UCM TEDI Bears Kappa, ktorý sa tak prepadá do boja o tretie miesto.

Counter-Strike: Global Offensive

Derby tímov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, UCM TEDI Bears Echo a UCM TEDI Bears Bravo, napokon putovalo po troch
mapách sekcii Bravo. Tá vo finálovom zápase vyzve ESTUBA Wolfs, ktorý si naopak v bratislavskom derby poradil s ESTUBA Team
ONE. Na oba porazené tímy tak ostáva súboj o tretie miesto.

Ďalšie dianie v oboch ligách UniCupu si budete môcť užiť opäť až v novom roku, kedy po vianočnej prestávke započnú ďalšie kolá
univerzitných zápasov.

Zdroj: hashtag.sk, Tlačová správa
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3 min čítania

Centrum pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu ochorení močových ciest otvorili v pondelok vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A.
Reimana v Prešove. Podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) ide o špičkové pracovisko na Slovensku,
ktoré je porovnateľné so svetovými. Jeho vybudovanie stálo približne 1,9 milióna eur.

“Som rád, že dnes sme mohli pracovisko symbolicky otvoriť. Budem nápomocný, čo sa týka jeho dovybavenia, prípadne zavádzania
modernejších a súčasne aj možno preventívnych metód v rámci slovenského zdravotníctva tak, aby pacienti, ktorí potrebujú liečbu tohto
typu, sa sem dostali skoro. Takisto oceňujem aj prístup lekárskej fakulty v Košiciach, aby toto pracovisko mohlo byť účelovým
pracoviskom pre študentov lekárskych fakúlt, takže verím tomu, že aj v tomto nájdeme spoločnú reč,” povedal Lengvarský.

Novootvorené centrum pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu ochorení močových ciest. Foto: tasr

“Vieme na týchto prístrojoch kompletne riešiť urolitiázu – ochorenie močových ciest spojené s tvorbou močových kameňov. V minulosti sa
takéto operácie robili klasicky, otvoreným prístupom. Teraz máme k dispozícii prístrojové vybavenie, že vieme rozbiť a odstrániť z tela
pacienta akýkoľvek kameň v akejkoľvek pozícii. To znamená v obličkách, v močovodoch, respektíve v močovom mechúre, a to nielen u
dospelých pacientov, ale aj u detí,” priblížil primár oddelenia urológie Ivan Minčík. Ako dodal, majú k dispozícii tiež digitálne a flexibilné
endoskopické ureterorenoskopy. “Vieme sa presne pozrieť dovnútra obličky na ktorékoľvek miesto a tam urobiť aktivitu, ktorá je potrebná
na odstránenie kamienka,” vysvetlil.

“Dôležitá je preventíva a naše pracovisko je jednou z jej častí. Nejde len o to, že budeme iba liečiť, ale že vieme v správnej chvíli odhaliť
správnu diagnózu. Náklady na preventívu sú oproti nákladom na liečbu zanedbateľné,” doplnil riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník.

“Myslím si, že pre pacientov možnosti v Prešove, ktoré teraz toto pracovisko ponúka, sú skutočne úžasné. Bol by som veľmi rád, aby ich
dostávali už aj študenti lekárskej fakulty a, samozrejme, aj v postgraduálnom štúdiu, aby to mali možnosť vidieť budúci urológovia, ktorí
budú vykonávať svoju prax práve v týchto nemocniciach. Podľa mňa čím skôr študenti takéto pracovisko zažijú, o to väčšia vôľa bude
zostať na Slovensku,” dodal dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach Daniel Pella. Minister v
pondelok popoludní navštívi aj levočskú nemocnicu, kde bol vybudovaný nový urgentný príjem.

Zdroj: tasr
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V prešovskej nemocnici otvorili nové centrum: Ujsť si to nenechal ani minister Lengvarský, VIDEO

V nemocnici vedia po novom kompletne riešiť ochorenie močových ciest spojené s tvorbou močových kameňov. Slúži na to špeciálne
prístrojové vybavenie.

27. december 2021 Správy

V prešovskej nemocnici otvorili nové centrum: Ujsť si to nenechal ani minister Lengvarský, VIDEO

V nemocnici vedia po novom kompletne riešiť ochorenie močových ciest spojené s tvorbou močových kameňov. Slúži na to špeciálne
prístrojové vybavenie.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Centrum pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu ochorení močových ciest otvorili v pondelok vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A.
Reimana v Prešove. Podľa ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) ide o špičkové pracovisko na
Slovensku, ktoré je porovnateľné so svetovými. Jeho vybudovanie stálo približne 1,9 milióna eur.

Špičkové vybavenie

„Som rád, že dnes sme mohli pracovisko symbolicky otvoriť. Budem nápomocný, čo sa týka jeho dovybavenia, prípadne zavádzania
modernejších a súčasne aj možno preventívnych metód v rámci slovenského zdravotníctva tak, aby pacienti, ktorí potrebujú liečbu tohto
typu, sa sem dostali skoro. Takisto oceňujem aj prístup lekárskej fakulty v Košiciach, aby toto pracovisko mohlo byť účelovým
pracoviskom pre študentov lekárskych fakúlt, takže verím tomu, že aj v tomto nájdeme spoločnú reč,“ povedal Lengvarský.

„Vieme na týchto prístrojoch kompletne riešiť urolitiázu – ochorenie močových ciest spojené s tvorbou močových kameňov,“ priblížil
primár oddelenia urológie Ivan Minčík.

„V minulosti sa takéto operácie robili klasicky, otvoreným prístupom. Teraz máme k dispozícii prístrojové vybavenie, že vieme rozbiť a
odstrániť z tela pacienta akýkoľvek kameň v akejkoľvek pozícii. To znamená v obličkách, v močovodoch, respektíve v močovom
mechúre, a to nielen u dospelých pacientov, ale aj u detí,“ priblížil primár oddelenia urológie Ivan Minčík.

Ako dodal, majú k dispozícii tiež digitálne a flexibilné endoskopické ureterorenoskopy. „Vieme sa presne pozrieť dovnútra obličky na
ktorékoľvek miesto a tam urobiť aktivitu, ktorá je potrebná na odstránenie kamienka,“ vysvetlil.

Na liečbu aj diagnózu

„Dôležitá je preventíva a naše pracovisko je jednou z jej častí. Nejde len o to, že budeme iba liečiť, ale že vieme v správnej chvíli odhaliť
správnu diagnózu. Náklady na preventívu sú oproti nákladom na liečbu zanedbateľné,“ doplnil riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník.

„Myslím si, že pre pacientov možnosti v Prešove, ktoré teraz toto pracovisko ponúka, sú skutočne úžasné. Bol by som veľmi rád, aby ich
dostávali už aj študenti lekárskej fakulty a, samozrejme, aj v postgraduálnom štúdiu, aby to mali možnosť vidieť budúci urológovia, ktorí
budú vykonávať svoju prax práve v týchto nemocniciach. Podľa mňa čím skôr študenti takéto pracovisko zažijú, o to väčšia vôľa bude
zostať na Slovensku,“ dodal dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach Daniel Pella.

Minister v pondelok popoludní navštívi aj levočskú nemocnicu, kde bol vybudovaný nový urgentný príjem.

11
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Denné správy

Prešov 27. decembra (TASR) – Centrum pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu ochorení močových ciest otvorili v pondelok vo Fakultnej
nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove. Podľa ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) ide o
špičkové pracovisko na Slovensku, ktoré je porovnateľné so svetovými. Jeho vybudovanie stálo približne 1,9 milióna eur."Som rád, že
dnes sme mohli pracovisko symbolicky otvoriť. Budem nápomocný, čo sa týka jeho dovybavenia, prípadne zavádzania modernejších a
súčasne aj možno preventívnych metód v rámci slovenského zdravotníctva tak, aby pacienti, ktorí potrebujú liečbu tohto typu, sa sem
dostali skoro. Takisto oceňujem aj prístup lekárskej fakulty v Košiciach, aby toto pracovisko mohlo byť účelovým pracoviskom pre
študentov lekárskych fakúlt, takže verím tomu, že aj v tomto nájdeme spoločnú reč," povedal Lengvarský."Vieme na týchto prístrojoch
kompletne riešiť urolitiázu – ochorenie močových ciest spojené s tvorbou močových kameňov. V minulosti sa takéto operácie robili
klasicky, otvoreným prístupom. Teraz máme k dispozícii prístrojové vybavenie, že vieme rozbiť a odstrániť z tela pacienta akýkoľvek
kameň v akejkoľvek pozícii. To znamená v obličkách, v močovodoch, respektíve v močovom mechúre, a to nielen u dospelých pacientov,
ale aj u detí," priblížil primár oddelenia urológie Ivan Minčík.Ako dodal, majú k dispozícii tiež digitálne a flexibilné endoskopické
ureterorenoskopy. "Vieme sa presne pozrieť dovnútra obličky na ktorékoľvek miesto a tam urobiť aktivitu, ktorá je potrebná na
odstránenie kamienka," vysvetlil."Dôležitá je preventíva a naše pracovisko je jednou z jej častí. Nejde len o to, že budeme iba liečiť, ale
že vieme v správnej chvíli odhaliť správnu diagnózu. Náklady na preventívu sú oproti nákladom na liečbu zanedbateľné," doplnil riaditeľ
nemocnice Ľubomír Šarník."Myslím si, že pre pacientov možnosti v Prešove, ktoré teraz toto pracovisko ponúka, sú skutočne úžasné.
Bol by som veľmi rád, aby ich dostávali už aj študenti lekárskej fakulty a, samozrejme, aj v postgraduálnom štúdiu, aby to mali možnosť
vidieť budúci urológovia, ktorí budú vykonávať svoju prax práve v týchto nemocniciach. Podľa mňa čím skôr študenti takéto pracovisko
zažijú, o to väčšia vôľa bude zostať na Slovensku," dodal dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v
Košiciach Daniel Pella.Minister v pondelok popoludní navštívi aj levočskú nemocnicu, kde bol vybudovaný nový urgentný príjem.
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V dňoch 7. a 8. októbra 2021 sa v Šamoríne uskutočnilo tradičné vrcholné podujatie Slovenskej kardiologickej spoločnosti – tentokrát už
XXVI. kongres a jeho mottom bolo: „Kardiovaskulárne ochorenia v centre nášho záujmu aj počas aktuálnej pandémie COVID-19.“

Súčasťou odborného programu bolo aj sympózium, ktoré bolo venované inhibítorom PCSK9 (PCSK9i). Predsedal mu prof. MUDr. Daniel
Pella, PhD. (Košice), ktorý uviedol, že cieľom sympózia je presvedčiť odbornú verejnosť, aby sme inhibítory PCSK9 používali viac,
pretože situácia na Slovensku stále nie je dobrá.

Ako uviedol prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. (II. kardiologická klinika UPJŠ LF a VÚSCH, a.s. Košice), aktuálne

pre manažment dyslipidémie platia odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) a Európskej spoločnosti pre aterosklerózu
(EAS) z roku 2019, aj keď už existuje aj dokument ESC z roku 2021 – Odporúčania pre prevenciu kardiovaskulárnych (KV) ochorení v
klinickej praxi.

Ako uviedla prim. MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC (Ambulantné oddelenie NÚSCH, a.s. Bratislava), je už všeobecne známe, že pri
LDL-C platí pravidlo čím nižšie, tým lepšie. Každé zníženie LDL-C o 1 mmol/l vedie štatisticky k 20 – 25 % poklesu KV mortality a
morbidity. V rámci hypolipidemickej liečby sú podstatné tri skupiny liečiv: statíny, ezetimib a inhibítory PCSK9.

V odbornej prílohe Zdravotníckych novín sa dočítate tiež, že u pacientov s veľmi vysokým rizikom by mali byť cieľové hladiny LDL-C pod
1,4 mmol/l. Do tejto skupiny patria pacienti s dokumentovaným KV ochorením, s DM s poškodením orgánov, chronickým ochorením
obličiek s klírensom kreatinínu pod 30 ml/min, s rizikom podľa SCORE ≥ 10 % a s FH + ASKVO/iným KV rizikovým faktorom. Pri recidíve
aterosklerotickej KV príhody do 2 rokov by mali byť cieľové hladiny LDL-C pod 1,0 mmol/l.

Ako uviedol doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD. (Centrum klinického a predklinického výskumu, MEDIPARK UPJŠ, Cardio D&R,
Vedecko-výskumná základňa UPJŠ LF, Košice), on si nemyslí, že našich pacientov neliečime správne – naopak, robíme pre nich
maximum, ale často nám, žiaľ, „spadnú do tzv. šedej zóny,” kedy im aj napriek najväčšiemu úsiliu nemáme čo dať. Boli totiž už vyčerpané
všetky možnosti a indikačné a preskripčné obmedzenia nás limitujú tak, ako asi nikde vo svete. Veď zatiaľ čo v okolitých krajinách sú
indikačné obmedzenia pre inhibítory PCSK9 stanovené hranicou hladiny LDL-C nad 2,5 mmol/l, u nás sú to 4 mmol/l. Preto naši pacienti
v záujme zníženia hladín LDL-C dostávajú vysoké dávky statínov a potom cca 60 – 80 % z nich má statínovú intoleranciu. Až potom sa u
nich indikujú inhibítory PCSK9.

"Vyhlasujem, že som osobou, ktorá je oprávnená predpisovať a/alebo vydávať lieky, a toto vyhlásenie je pravdivé. Zároveň potvrdzujem,
že (i) som si vedomý, že v prípade nepravdivosti vyhlásenia podľa predchádzajúcej vety porušujem svoju právnu povinnosť poskytnúť
spoločnosti MAFRA Slovakia, a.s. pravdivé údaje a (ii) v plnom rozsahu zodpovedám spoločnosti MAFRA Slovakia, a.s. za akúkoľvek
priamu, nepriamu alebo sprostredkovanú škodu, ktorá by spoločnosti MAFRA Slovakia, a.s. vznikla, najmä ale nie len v podobe sankcie
alebo pokuty, ktorá by bola spoločnosti MAFRA Slovakia, a.s. uložená orgánmi verejnej moci, v priamom, nepriamom alebo
sprostredkovanom dôsledku toho, že sa spoločnosť MAFRA Slovakia, a.s. spoľahla na pravdivosť môjho vyhlásenia podľa
predchádzajúcej vety a sprístupnila mi obsah vrátane inzercie, ktorý je možné sprístupňovať len osobám oprávneným predpisovať
a/alebo vydávať lieky, a to najmenej do výšky takejto sankcie alebo pokuty, zároveň (iii) túto zodpovednosť bezvýhradne prijímam a (iv)
svoj záväzok potvrdzujem kliknutím na nižšie uvedené tlačidlo "Áno potvrdzujem, a chcem pokračovať"."

Stiahnuť dokument

Autor: Alena Mosnárová
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Čítané 19x

Prešov 27. decembra (TASR) – Centrum pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu ochorení močových ciest otvorili v pondelok vo Fakultnej
nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove. Podľa ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) ide o
špičkové pracovisko na Slovensku, ktoré je porovnateľné so svetovými. Jeho vybudovanie stálo približne 1,9 milióna eur."Som rád, že
dnes sme mohli pracovisko symbolicky otvoriť. Budem nápomocný, čo sa týka jeho dovybavenia, prípadne zavádzania modernejších a
súčasne aj možno preventívnych metód v rámci slovenského zdravotníctva tak, aby pacienti, ktorí potrebujú liečbu tohto typu, sa sem
dostali skoro. Takisto oceňujem aj prístup lekárskej fakulty v Košiciach, aby toto pracovisko mohlo byť účelovým pracoviskom pre
študentov lekárskych fakúlt, takže verím tomu, že aj v tomto nájdeme spoločnú reč," povedal Lengvarský."Vieme na týchto prístrojoch
kompletne riešiť urolitiázu – ochorenie močových ciest spojené s tvorbou močových kameňov. V minulosti sa takéto operácie robili
klasicky, otvoreným prístupom. Teraz máme k dispozícii prístrojové vybavenie, že vieme rozbiť a odstrániť z tela pacienta akýkoľvek
kameň v akejkoľvek pozícii. To znamená v obličkách, v močovodoch, respektíve v močovom mechúre, a to nielen u dospelých pacientov,
ale aj u detí," priblížil primár oddelenia urológie Ivan Minčík.Ako dodal, majú k dispozícii tiež digitálne a flexibilné endoskopické
ureterorenoskopy. "Vieme sa presne pozrieť dovnútra obličky na ktorékoľvek miesto a tam urobiť aktivitu, ktorá je potrebná na
odstránenie kamienka," vysvetlil."Dôležitá je preventíva a naše pracovisko je jednou z jej častí. Nejde len o to, že budeme iba liečiť, ale
že vieme v správnej chvíli odhaliť správnu diagnózu. Náklady na preventívu sú oproti nákladom na liečbu zanedbateľné," doplnil riaditeľ
nemocnice Ľubomír Šarník."Myslím si, že pre pacientov možnosti v Prešove, ktoré teraz toto pracovisko ponúka, sú skutočne úžasné.
Bol by som veľmi rád, aby ich dostávali už aj študenti lekárskej fakulty a, samozrejme, aj v postgraduálnom štúdiu, aby to mali možnosť
vidieť budúci urológovia, ktorí budú vykonávať svoju prax práve v týchto nemocniciach. Podľa mňa čím skôr študenti takéto pracovisko
zažijú, o to väčšia vôľa bude zostať na Slovensku," dodal dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v
Košiciach Daniel Pella.Minister v pondelok popoludní navštívi aj levočskú nemocnicu, kde bol vybudovaný nový urgentný príjem.
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Kto zabojuje o najcennejšie kovy v e-športovej univerzitnej lige?

Univerzitná liga UniCup bude vrcholiť po Novom roku. Zatiaľ sme sa však dozvedeli mená, ktoré zabojujú o tie najvyššie priečky, či už v
Prestige, ale aj v Clasic League. Kto sa stane najlepšími univerzitnými tímami v League of Legends (LoL) a Counter-Strike: Global
Offensive (CS:GO)?

League of Legends

V League of Legends sme sa v tomto týždni pozreli do spodnej časti pavúka. Tam sa v prvom zápase proti sebe predstavili tímy UCM
TEDI Bears a EUBA Esport. V ňom bol úspešnejší tím EUBA, ktorý si zabezpečil postup do ďalšej časti.

Druhý zápas medzi Commenius Esport a UNIZA esports sa tiež vyvíjal jednoznačne už od jeho začiatku. Hráči z Univerzity Komenského
svojho súpera zdolali jednoznačne 2:0.

Counter-Strike: Global Offensive

V Counter-Striku sa v tomto týždni naopak hrali zápasy v hornej časti pavúka. V prvom zápase proti sebe nastúpili tímy Commenius
Esport a Esport UPJŠ. Commenius Esport, podobne ako v LoL, tak aj v CS:GO dominovali a zdolali svojho súpera.

V druhom zápase medzi UCM TEDI Bears a Esport TUKE sme videli až tri mapy. Tretiu mapu a zároveň aj celú sériu nakoniec zvládli
lepšie študenti z UCM, ktorých uvidíme po boku Commenius Esport vo finále hornej časti pavúka.

League of Legends

V semifinále proti sebe nastúpili ESTUBA Fractal a ESTUBA Bullyverse. Lepšie sa však darilo sekcii Fractal, ktorá poslala svojich
kolegov už po dvoch mapách len do boja o tretie miesto.

Finálovým súperom ESTUBA Fractal bude tím UNIZA Herlods. Hráči zo Žilinskej univerzity v Žiline si poradili s UCM TEDI Bears Kappa,
ktorý sa tak prepadá do boja o tretie miesto.

Counter-Strike: Global Offensive

Derby tímov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, UCM TEDI Bears Echo a UCM TEDI Bears Bravo, napokon putovalo po troch
mapách sekcii Bravo.

Tá vo finálovom zápase vyzve ESTUBA Wolfs, ktorý si naopak v bratislavskom derby poradil s ESTUBA Team ONE. Na oba porazené
tímy tak ostáva súboj o tretie miesto.

Ďalšie dianie v oboch ligách UniCupu si budeš môcť užiť opäť až v novom roku, kedy po vianočnej prestávke započnú ďalšie kolá
univerzitných zápasov.

Tweetni

Kopíruj link

Autor: Mediálne partnerstvo
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Prešov 27. decembra (TASR) – Centrum pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu ochorení močových ciest otvorili v pondelok vo Fakultnej
nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove. Podľa ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) ide o
špičkové pracovisko na Slovensku, ktoré je porovnateľné so svetovými. Jeho vybudovanie stálo približne 1,9 milióna eur.

"Som rád, že dnes sme mohli pracovisko symbolicky otvoriť. Budem nápomocný, čo sa týka jeho dovybavenia, prípadne zavádzania
modernejších a súčasne aj možno preventívnych metód v rámci slovenského zdravotníctva tak, aby pacienti, ktorí potrebujú liečbu tohto
typu, sa sem dostali skoro. Takisto oceňujem aj prístup lekárskej fakulty v Košiciach, aby toto pracovisko mohlo byť účelovým
pracoviskom pre študentov lekárskych fakúlt, takže verím tomu, že aj v tomto nájdeme spoločnú reč," povedal Lengvarský.

"Vieme na týchto prístrojoch kompletne riešiť urolitiázu – ochorenie močových ciest spojené s tvorbou močových kameňov. V minulosti sa
takéto operácie robili klasicky, otvoreným prístupom. Teraz máme k dispozícii prístrojové vybavenie, že vieme rozbiť a odstrániť z tela
pacienta akýkoľvek kameň v akejkoľvek pozícii. To znamená v obličkách, v močovodoch, respektíve v močovom mechúre, a to nielen u
dospelých pacientov, ale aj u detí," priblížil primár oddelenia urológie Ivan Minčík.

Ako dodal, majú k dispozícii tiež digitálne a flexibilné endoskopické ureterorenoskopy. "Vieme sa presne pozrieť dovnútra obličky na
ktorékoľvek miesto a tam urobiť aktivitu, ktorá je potrebná na odstránenie kamienka," vysvetlil.

"Dôležitá je preventíva a naše pracovisko je jednou z jej častí. Nejde len o to, že budeme iba liečiť, ale že vieme v správnej chvíli odhaliť
správnu diagnózu. Náklady na preventívu sú oproti nákladom na liečbu zanedbateľné," doplnil riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník.

"Myslím si, že pre pacientov možnosti v Prešove, ktoré teraz toto pracovisko ponúka, sú skutočne úžasné. Bol by som veľmi rád, aby ich
dostávali už aj študenti lekárskej fakulty a, samozrejme, aj v postgraduálnom štúdiu, aby to mali možnosť vidieť budúci urológovia, ktorí
budú vykonávať svoju prax práve v týchto nemocniciach. Podľa mňa čím skôr študenti takéto pracovisko zažijú, o to väčšia vôľa bude
zostať na Slovensku," dodal dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach Daniel Pella.

Minister v pondelok popoludní navštívi aj levočskú nemocnicu, kde bol vybudovaný nový urgentný príjem.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam, foto a videozáznam.

man mac
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Vo Fakultnej nemocnici J. A. Reimana v Prešove otvorili v pondelok Centrum pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu ochorení močových
ciest.

Centrum v hodnote 1,9 milió– na eur uhradilo v niekoľkých etapách ministerstvo zdravotníctva. Na jeho slávnostnom otvorení sa zúčastnil
aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO), ktorý spolu s riaditeľom nemocnice Ľubomírom Šarníkom a primárom
urológie Ivanom Minčíkom prestrihli pásku.

Podľa primára oddelenia urológie je to výnimočné pracovisko hlavne tým, že má komplexnú štruktúru. Keďže sa celé nachádza na 7.
poschodí nemocnice, lekári vedia komplexne liečiť pri jednej hospitalizácii na jednom pracovisku a nemusia pacientov posielať nikde inde.
„Na prístrojoch dokážeme moderne riešiť trebárs ochorenie močových ciest spojené s tvorbou kameňov. V minulosti sa takéto operácie
robili klasicky otvoreným prístupom. Teraz máme k dispozícii prístrojové vybavenie a vieme rozbiť a odstrániť z tela pacienta akýkoľvek
kameň v akejkoľvek pozícii. To znamená v obličkách, močovodoch a močovom mechúre. A to nielen u dospelých pacientov, ale máme
vybavenie aj na miniinvazívny endoskopický prístup u maličkých detí,“ opísal liečbu Minčík, ktorý je aj predsedom Slovenskej urologickej
spoločnosti.

Na oddelení teda vedia operovať aj dolné močové cesty, nádory močového mechúra v počiatočných štádiách či riešiť benígne zväčšenie
prostaty, kde sa zavedením nového prístupu má skrátiť čas hospitalizácie pacienta zo 14 dní na dva dni. Dôležitou oblasťou, ktorou sa
zaoberajú, je aj včasná diagnostika rakoviny prostaty.

„Ďakujem celému personálu tejto nemocnice za vykonávanú prácu počas covidu a za to, že tu stále funguje aj biela medicína na vysokej
úrovni,“ povedal Lengvarský. „Pracovisko je špičkou na Slovensku, porovnateľné so svetovými parametrami. Budem veľmi nápomocný,
čo sa týka dovybavenia pracoviska, prípadne zavádzania modernejších metód a súčasne aj zavádzania preventívnych metód v rámci
slovenského zdravotníctva tak, aby sa pacienti, ktorí potrebujú liečbu tohto typu, dostali k nej skôr, aby sme im mohli čím skôr pomôcť,“
uviedol minister zdravotníctva.

„Pre pacientov sú možnosti tohto pracoviska úžasné. Bol by som veľmi rád, ak by tieto možnosti dostávali už aj študenti lekárskej
fakulty, a aj v postgraduálnom štúdiu to mali možnosť vidieť budúci urológia, ktorí budú vykonávať prax práve v týchto nemocniciach,“
podotkol dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Daniel Pella.

Riaditeľ nemocnice neskôr na brífingu informoval, že počet pacientov hospitalizovaných v prešovskej nemocnici klesol. „Situácia sa
zlepšuje zo dňa na deň. Obsadených máme 91 lôžok z 250. Pred niekoľkými týždňami bola ich kapacita naplnená takmer na sto percent.
Hospitalizovaných sme mali 230 až 240 pacientov. Štyria pacienti sú momentálne na umelej pľúcnej ventilácii. Vo vakcinačnom centre
sme do dnešného dňa podali vyše 130–tisíc dávok vakcíny,“ konštatoval riaditeľ.

Ak v nejakom regióne dôjde k prekročeniu kapacít v nemocničných zariadeniach, minister uviedol, že sa tam vytvoria záložné nemocnice.
Kde presne budú, však nekonkretizoval. „Tak ako som uviedol v Bratislave, mohli by byť na futbalovom štadióne či v hale na výstavisku
Incheba. Ale to boli len príklady,“ povedal. Zároveň uviedol, že tesne pred sviatkami podpisoval zmluvu s výrobcom a distribútorom lieku
Lagevrio na ochorenie COVID–19. „V týchto dňoch by už tento liek mal byť v lekárňach. Ďalší liek Paxlovid, ktorý je ešte účinnejší, bude
na predpis začiatkom januára.“

Po Prešove smeroval minister zdravotníctva do nemocnice v Levoči, kde otvoril nové urgentné oddelenie. „Mal som tam dlhodobé
pozvanie. Čo sa týka reprofilizácie tejto nemocnice, je to predčasná otázka, na ktorú momentálne neviem odpovedať. Nemocnice budú
podliehať nejakému sledovaniu, potom sa odborné komisie vyjadria a k rozhodnutiu dôjde koncom budúceho roka. Určite sa však opýtam
vedenia nemocnice aj lekárov na ich vízie a predstavy,“ spresnil Lengvarský. © AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Nové pracovisko v prešovskej nemocnici. Otvoriť ho prišiel aj minister Vladimír Lengvarský (vľavo).

FOTO PRAVDA: JANA VARGOVÁ (2) © AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Autor: Jana Vargová Prešov, Levoča
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MOČOVÉ KAMENE DOSTANÚ Z TELA BEZ BOLESTI

Centrum pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu prišiel otvoriť minister.

PREŠOV. Nájsť v tele akýkoľvek močový kameň, rozbiť ho a dostať von z tela.

Aj toto dokážu nové medicínske prístroje na oddelení urológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove.

Centrum pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu ochorení močových ciest otvorili v pondelok, pásku bol prestrihnúť aj minister
zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO).

Komplexné urologické pracovisko

„Nevznikalo to ľahko, museli sme mnohokrát siahnuť na dno našich psychických síl,“ povedal Ivan Minčík, primár urologického oddelenia
FNsP Prešov a prezident Slovenskej urologickej spoločnosti.

„Vstávam a zaspávam s tým, čo by som mohol urobiť pre pracovisko nielen v Prešove, ale na celom Slovensku,“ podotkol s tým, že svoju
misiu ešte nedokončil.

Má jasnú predstavu o tom, ako to má na Slovensku vyzerať, inšpiroval sa v zahraničí.

„Všetko je vymyslené, treba mať oči otvorené,“ poznamenal.

Čo dokážu nové prístroje

Nové pracovisko prešovskej urológie má prístroje slúžiace na včasnú diagnostiku problémov s ochoreniami močových ciest, čiže pôsobia
preventívne, ako aj na miniinvazívne zákroky.

Podľa primára vedia pri urolitiáze, teda ochorení močových ciest spojenom s tvorbou močových kameňov, s novým prístrojom rozbiť a
odstrániť z tela pacienta akýkoľvek kameň. Ten sa môže nachádzať v ktorejkoľvek časti, napríklad v obličkách, močovodoch či v
močovom mechúre.

Takto vedia zakročiť aj pri detských pacientoch. „Vieme odstrániť aj nádor močového mechúra, pokiaľ je v počiatočnej fáze,“ uviedol ďalej
primár Minčík.

S novými prístrojmi sa tiež dá vybrať prostata pomocou laserového vlákna.

„Podobné prístroje sú aj na iných pracoviskách, ale výnimočnosť spočíva v tom, že pacientov vieme komplexne riešiť pri jednej
hospitalizácii,“ zdôraznil šéf urológie v prešovskej nemocnici.

Pella: Snáď lekári neujdú

Daniel Pella, dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ocenil, že mnohým problémom dokážu na tomto
pracovisku zabrániť už v zárodku.

„Vložiť financie a energiu do urologickej prevencie sa rozhodne oplatí,“ povedal.

„Prevenciu môžeme úspešne robiť len vtedy, keď ľudia budú mať ochotu chodiť na preventívne prehliadky. Ochotní budú vtedy, keď sa
nebudú báť a báť sa nebudú, ak to nebude bolieť.“

Vyslovil nádej, že to bude motivovať aj budúcich urológov, aby ostali na Slovensku.

Takmer dva milióny

„Docent Minčík má ohromnú povahu. Ako buldog ide za svojím,“ podotkol riaditeľ prešovskej nemocnice Ľubomír Šarník a poukázal aj na
ďalšiu vec: „Vieme včas odhaliť správnu diagnózu, čo prudko znižuje náklady na neskoršiu liečbu.“
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Peniaze na novovytvorené centrum poskytlo ministerstvo zdravotníctva. Podľa riaditeľa FNsP išlo o kapitálový príspevok vo výške 1,9
milióna eur, poskytnutý na etapy.

Minister: Je to špička aj vo svete

„Pracovisko je špička na Slovensku, porovnateľné so svetovými parametrami. Budem nápomocný, čo sa týka jeho dovybavenia,“ uviedol
počas návštevy prešovskej nemocnice minister Vladimír Lengvarský, ktorý mal v pláne v pondelok absolvovať aj návštevu levočskej
nemocnice.

Nové vybavenie urologického oddelenia.

FOTO: MICHAL FRANK

Strihanie pásky novootvoreného centra si nenechal ujsť ani minister Lengvarský.

FOTO: MICHAL FRANK

Autor: MICHAL FRANK
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Novootvorené centrum pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu ochorení močových ciest vo Fakultnej nemocnici J. A. Reimana Prešov.

Centrum pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu ochorení močových ciest otvorili v pondelok vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A.
Reimana v Prešove.

Podľa ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) ide o špičkové pracovisko na Slovensku, ktoré je
porovnateľné so svetovými. Jeho vybudovanie stálo približne 1,9 milióna eur.

Fotogaléria

6

fotiek v galérii

"Som rád, že dnes sme mohli pracovisko symbolicky otvoriť. Budem nápomocný, čo sa týka jeho dovybavenia, prípadne zavádzania
modernejších a súčasne aj možno preventívnych metód v rámci slovenského zdravotníctva tak, aby pacienti, ktorí potrebujú liečbu tohto
typu, sa sem dostali skoro. Takisto oceňujem aj prístup lekárskej fakulty v Košiciach, aby toto pracovisko mohlo byť účelovým
pracoviskom pre študentov lekárskych fakúlt, takže verím tomu, že aj v tomto nájdeme spoločnú reč," povedal Lengvarský.

"Vieme na týchto prístrojoch kompletne riešiť urolitiázu – ochorenie močových ciest spojené s tvorbou močových kameňov. V minulosti sa
takéto operácie robili klasicky, otvoreným prístupom. Teraz máme k dispozícii prístrojové vybavenie, že vieme rozbiť a odstrániť z tela
pacienta akýkoľvek kameň v akejkoľvek pozícii. To znamená v obličkách, v močovodoch, respektíve v močovom mechúre, a to nielen u
dospelých pacientov, ale aj u detí," priblížil primár oddelenia urológie Ivan Minčík.

Ako dodal, majú k dispozícii tiež digitálne a flexibilné endoskopické ureterorenoskopy. "Vieme sa presne pozrieť dovnútra obličky na
ktorékoľvek miesto a tam urobiť aktivitu, ktorá je potrebná na odstránenie kamienka," vysvetlil.

"Dôležitá je preventíva a naše pracovisko je jednou z jej častí. Nejde len o to, že budeme iba liečiť, ale že vieme v správnej chvíli odhaliť
správnu diagnózu. Náklady na preventívu sú oproti nákladom na liečbu zanedbateľné," doplnil riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník.

"Myslím si, že pre pacientov možnosti v Prešove, ktoré teraz toto pracovisko ponúka, sú skutočne úžasné. Bol by som veľmi rád, aby ich
dostávali už aj študenti lekárskej fakulty a, samozrejme, aj v postgraduálnom štúdiu, aby to mali možnosť vidieť budúci urológovia, ktorí
budú vykonávať svoju prax práve v týchto nemocniciach. Podľa mňa čím skôr študenti takéto pracovisko zažijú, o to väčšia vôľa bude
zostať na Slovensku," dodal dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach Daniel Pella.

Minister v pondelok popoludní navštívi aj levočskú nemocnicu, kde bol vybudovaný nový urgentný príjem.

Autor: TASR

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/658872695/68a5d3366451b481dea1?topic_monitor=36658&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDMyNjM3NTAsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NjU4ODcyNjk1LCJ0aWQiOjM2NjU4fQ.Bh_2O19DmVk7xZy_z5R2CGkuA9PIKeVv18XnpcV2U5M
https://www.cas.sk/cl/1002901/2624581/v-nemocnici-na-vychode-otvorili-urologicke-centrum-za-takmer-2-miliony-spickove-vybavenie


Monitora s. r. o. | monitora.sk 28

Vo fakultnej nemocnici v Prešove otvorili urologické centrum za 1,9 milióna eur  
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Prešov 27. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Viktor Zamborský)

Vo Fakultnej nemocnici J. A. Reimana (FNsP) v Prešove otvorili Centrum pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu ochorení močových
ciest. Vybudovanie centra stálo zhruba 1,9 milióna eur. Hradené bolo z kapitálového príspevku, ktoré v niekoľkých etapách poskytlo na
prístrojové a medicínske vybavenie Ministerstvo zdravotníctva SR

Na snímke zľava riaditeľ FNsP Prešov Ľubomír Šarník, minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský a primár oddelenia urológie Ivan
Minčík počas slávnostného prestrihnutia pásky v rámci prehliadky novootvoreného Centra pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu
ochorení močových ciest na Oddelení urológie vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove

Ako v súvislosti s otvorením pracoviska uviedol primár oddelenia urológie FNsP v Prešove Ivan Minčík , jeho výnimočnosť spočíva
predovšetkým v jeho komplexnej štruktúre. Centrum sa totiž nachádza na jednom poschodí. „Podobné prístroje, hoci nie až také, sú aj na
iných pracoviskách na Slovensku. Ale my pacientov vieme komplexne vyriešiť pri jednej hospitalizácii, na jednom pracovisku a nemusíme
ich posielať nikde inde,“ zdôraznil Minčík. Ako dodal, na prístrojoch dokážu moderne riešiť trebárs ochorenie močových ciest spojené s
tvorbou kameňov. „V minulosti sa takéto operácie robili klasicky otvoreným prístupom. Teraz máme k dispozícii prístrojové vybavenie a
vieme rozbiť a odstrániť z tela pacienta akýkoľvek kameň v akejkoľvek pozícii. To znamená v obličkách, močovodoch a močovom
mechúry. A to nielen u dospelých pacientov, ale máme vybavenie aj na miniinvazívny endoskopický prístup u maličkých detí,“ vysvetlil
primár prešovskej urológie, ktorý je zároveň predsedom Slovenskej urologickej spoločnosti.

Na snímke sprava minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský, primár oddelenia urológie Ivan Minčík a urológ Ivan Perečinský počas
prehliadky novootvoreného Centra pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu ochorení močových ciest na Oddelení urológie vo Fakultnej
nemocnici s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove

Prístroje podľa neho takisto umožnia operovať aj dolné močové cesty, nádory močového mechúra v počiatočných štádiách, či riešiť
benígne zväčšenie prostaty, kde sa zavedením nového prístupu má skrátiť čas hospitalizácie pacienta zo 14 na dva dni. Dôležitou
oblasťou, ktorou sa zaoberajú, je aj včasná diagnostika rakoviny prostaty. Nemocnica má aktuálne k dispozícii modernú diagnostiku na
urologické vyšetrenia, ktoré vedia nájsť rakovinové ložiská. Takéto prevencia dokáže podľa riaditeľa prešovskej nemocnice Ľubomíra
Šarníka ušetriť aj nemalé financie. „Je rozdiel medzi tým, keď včas odhalíme prípad a keď ho potom musíme liečiť, čo stojí aj 300-tisíc
eur. Tie náklady na úvod sú oproti tomu zanedbateľné. Nie malé, ale nedá sa to s 300-tisícmi porovnať,“ uviedol Šarník.

Na snímke zľava primár oddelenia urológie Ivan Minčík, minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský, riaditeľ FNsP v Prešove Ľubomír
Šarník a dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Daniel Pella (druhý sprava) počas prehliadky
novootvoreného Centra pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu ochorení močových ciest na Oddelení urológie vo Fakultnej nemocnici s
poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove

Centrum dnes prestrihnutím pásky otvoril minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský . „Pracovisko je špičkou na Slovensku,
porovnateľné so svetovými parametrami. Budem nápomocný, čo sa týka dovybavenia pracoviska, prípadne zavádzania modernejších
metód a súčasne aj zavádzania preventívnych metód v rámci slovenského zdravotníctva. Tak, aby pacienti, ktorí potrebujú liečbu tohto
typu, sa k nej dostali skôr, aby sme im mohli čím skôr pomôcť,“ uviedol šéf rezortu zdravotníctva, podľa ktorého by nové centrum malo
byť tiež výučbovým pracoviskom pre študentov medicíny. „Pre pacientov sú možnosti tohto pracoviska úžasné. Bol by som veľmi rád, ak
by tieto možnosti dostávali už aj študenti Lekárskej fakulty a aj v postgraduálnom štúdiu to mali možnosť vidieť budúci urológia, ktorí
budú vykonávať prax práve v týchto nemocniciach. Čím skôr títo študenti takéto pracovisko zažijú, o to väčšia bude ich vôľa zostať na
Slovensku,“ podotkol dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Daniel Pella.

Pošlite nám tip

Autor: Heureka Evolution || Martina
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V prešovskej nemocnici otvorili nové urologické centrum, má vybavenie aj pre detských pacientov - vZdravotníctve.sk

V prešovskej nemocnici otvorili nové urologické centrum, má vybavenie aj pre detských pacientov

27. 12. 2021

Foto: ilustračné, SITA/Viktor Zamborský

SITA Zdroj: SITA

Vo Fakultnej nemocnici J. A. Reimana (FNsP) v Prešove otvorili Centrum pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu ochorení močových
ciest. Vybudovanie centra stálo zhruba 1,9 milióna eur.

Hradené bolo z kapitálového príspevku, ktoré v niekoľkých etapách poskytlo na prístrojové a medicínske vybavenie Ministerstvo
zdravotníctva SR.

Centrum na jednom poschodí

Ako v súvislosti s otvorením pracoviska uviedol primár oddelenia urológie FNsP v Prešove Ivan Minčík, jeho výnimočnosť spočíva
predovšetkým v jeho komplexnej štruktúre. Centrum sa totiž nachádza na jednom poschodí. „Podobné prístroje, hoci nie až také, sú aj na
iných pracoviskách na Slovensku. Ale my pacientov vieme komplexne vyriešiť pri jednej hospitalizácii, na jednom pracovisku a nemusíme
ich posielať nikde inde,“ zdôraznil Minčík.

Ako dodal, na prístrojoch dokážu moderne riešiť trebárs ochorenie močových ciest spojené s tvorbou kameňov. „V minulosti sa takéto
operácie robili klasicky otvoreným prístupom. Teraz máme k dispozícii prístrojové vybavenie a vieme rozbiť a odstrániť z tela pacienta
akýkoľvek kameň v akejkoľvek pozícii. To znamená v obličkách, močovodoch a močovom mechúry. A to nielen u dospelých pacientov,
ale máme vybavenie aj na miniinvazívny endoskopický prístup u maličkých detí,“ vysvetlil primár prešovskej urológie, ktorý je zároveň
predsedom Slovenskej urologickej spoločnosti.

Včasná diagnostika rakoviny prostaty

Prístroje podľa neho takisto umožnia operovať aj dolné močové cesty, nádory močového mechúra v počiatočných štádiách, či riešiť
benígne zväčšenie prostaty, kde sa zavedením nového prístupu má skrátiť čas hospitalizácie pacienta zo 14 na dva dni. Dôležitou
oblasťou, ktorou sa zaoberajú, je aj včasná diagnostika rakoviny prostaty.

Nemocnica má aktuálne k dispozícii modernú diagnostiku na urologické vyšetrenia, ktoré vedia nájsť rakovinové ložiská. Takáto
prevencia dokáže podľa riaditeľa prešovskej nemocnice Ľubomíra Šarníka ušetriť aj nemalé financie. „Je rozdiel medzi tým, keď včas
odhalíme prípad a keď ho potom musíme liečiť, čo stojí aj 300-tisíc eur. Tie náklady na úvod sú oproti tomu zanedbateľné. Nie malé, ale
nedá sa to s 300-tisícmi porovnať,“ uviedol Šarník.

Výučbové pracovisko pre študentov

Centrum v pondelok prestrihnutím pásky otvoril minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský „Pracovisko je špičkou na Slovensku,
porovnateľné so svetovými parametrami. Budem nápomocný, čo sa týka dovybavenia pracoviska, prípadne zavádzania modernejších
metód a súčasne aj zavádzania preventívnych metód v rámci slovenského zdravotníctva. Tak, aby pacienti, ktorí potrebujú liečbu tohto
typu, sa k nej dostali skôr, aby sme im mohli čím skôr pomôcť,“ uviedol šéf rezortu zdravotníctva, podľa ktorého by nové centrum malo
byť tiež výučbovým pracoviskom pre študentov medicíny.

„Pre pacientov sú možnosti tohto pracoviska úžasné. Bol by som veľmi rád, ak by tieto možnosti dostávali už aj študenti Lekárskej
fakulty a aj v postgraduálnom štúdiu to mali možnosť vidieť budúci urológia, ktorí budú vykonávať prax práve v týchto nemocniciach. Čím
skôr títo študenti takéto pracovisko zažijú, o to väčšia bude ich vôľa zostať na Slovensku,“ podotkol dekan Lekárskej fakulty Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Daniel Pella.

Zdieľať

Autor: SITA
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Šarník o Minčíkovi: Ide za svojím ako buldog.

Minister zdravotníctva vo FNsP Prešov (29 fotografií)

PREŠOV. Nájsť v tele akýkoľvek močový kameň, rozbiť ho a dostať von z tela.

Aj toto dokážu nové medicínske prístroje na oddelení urológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove.

Centrum pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu ochorení močových ciest otvorili v pondelok, pásku bol prestrihnúť aj minister
zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO).

Súvisiaci článok Súvisiaci článokLengvarský: Odmeny dostanú aj zdravotníci, ktorí sa nezaregistrovali včas Čítajte Komplexné urologické
pracovisko

„Nevznikalo to ľahko, museli sme mnohokrát siahnuť na dno našich psychických síl,“ povedal Ivan Minčík, primár urologického oddelenia
FNsP Prešov a prezident Slovenskej urologickej spoločnosti.

((piano))

„Vstávam a zaspávam s tým, čo by som mohol urobiť pre pracovisko nielen v Prešove, ale na celom Slovensku,“ podotkol s tým, že svoju
misiu ešte nedokončil.

Má jasnú predstavu o tom, ako to má na Slovensku vyzerať, inšpiroval sa v zahraničí.

„Všetko je vymyslené, treba mať oči otvorené,“ poznamenal.

video //www.youtube.com/embed/G1F9yRK3NiwČo dokážu nové prístroje

Nové pracovisko prešovskej urológie má prístroje slúžiace na včasnú diagnostiku problémov s ochoreniami močových ciest, čiže pôsobia
preventívne, ako aj na miniinvazívne zákroky.

Podľa primára vedia pri urolitiáze, teda ochorení močových ciest spojenom s tvorbou močových kameňov, s novým prístrojom rozbiť a
odstrániť z tela pacienta akýkoľvek kameň. Ten sa môže nachádzať v ktorejkoľvek časti, napríklad v obličkách, močovodoch či v
močovom mechúre.

Takto vedia zakročiť aj pri detských pacientoch.

„Vieme odstrániť aj nádor močového mechúra, pokiaľ je v počiatočnej fáze,“ uviedol ďalej primár Minčík.

S novými prístrojmi sa tiež dá vybrať prostata pomocou laserového vlákna.

„Podobné prístroje sú aj na iných pracoviskách, ale výnimočnosť spočíva v tom, že pacientov vieme komplexne riešiť pri jednej
hospitalizácii,“ zdôraznil šéf urológie v prešovskej nemocnici.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokPCR testovanie z posledného vianočného dňa prinieslo na východ 221 infikovaných Čítajte Pella: Snáď
lekári neujdú

Daniel Pella, dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ocenil, že mnohým problémom dokážu na tomto
pracovisku zabrániť už v zárodku.

„Vložiť financie a energiu do urologickej prevencie sa rozhodne oplatí,“ povedal.

„Prevenciu môžeme úspešne robiť len vtedy, keď ľudia budú mať ochotu chodiť na preventívne prehliadky. Ochotní budú vtedy, keď sa
nebudú báť a báť sa nebudú, ak to nebude bolieť.“

Vyslovil nádej, že to bude motivovať aj budúcich urológov, aby ostali na Slovensku.

Takmer dva milióny
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„Docent Minčík má ohromnú povahu. Ako buldog ide za svojím,“ podotkol riaditeľ prešovskej nemocnice Ľubomír Šarník a poukázal aj na
ďalšiu vec: „Vieme včas odhaliť správnu diagnózu, čo prudko znižuje náklady na neskoršiu liečbu.“

Peniaze na novovytvorené centrum poskytlo ministerstvo zdravotníctva.

Podľa riaditeľa FNsP išlo o kapitálový príspevok vo výške 1,9 milióna eur, poskytnutý na etapy.

Minister: Je to špička aj vo svete

„Pracovisko je špička na Slovensku, porovnateľné so svetovými parametrami. Budem nápomocný, čo sa týka jeho dovybavenia,“ uviedol
počas návštevy prešovskej nemocnice minister Vladimír Lengvarský, ktorý mal v pláne v pondelok absolvovať aj návštevu levočskej
nemocnice.

Minister zdravotníctva vo FNsP Prešov (29 fotografií)

Autor: Michal Frank
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Prešov 27. decembra (TASR) – Centrum pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu ochorení močových ciest otvorili v pondelok vo Fakultnej
nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove. Podľa ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) ide o
špičkové pracovisko na Slovensku, ktoré je porovnateľné so svetovými. Jeho vybudovanie stálo približne 1,9 milióna eur. "Som rád, že
dnes sme mohli pracovisko symbolicky otvoriť. Budem nápomocný, čo sa týka jeho dovybavenia, prípadne zavádzania modernejších a
súčasne aj možno preventívnych metód v rámci slovenského zdravotníctva tak, aby pacienti, ktorí potrebujú liečbu tohto typu, sa sem
dostali skoro. Takisto oceňujem aj prístup lekárskej fakulty v Košiciach, aby toto pracovisko mohlo byť účelovým pracoviskom pre
študentov lekárskych fakúlt, takže verím tomu, že aj v tomto nájdeme spoločnú reč," povedal Lengvarský. "Vieme na týchto prístrojoch
kompletne riešiť urolitiázu – ochorenie močových ciest spojené s tvorbou močových kameňov. V minulosti sa takéto operácie robili
klasicky, otvoreným prístupom. Teraz máme k dispozícii prístrojové vybavenie, že vieme rozbiť a odstrániť z tela pacienta akýkoľvek
kameň v akejkoľvek pozícii. To znamená v obličkách, v močovodoch, respektíve v močovom mechúre, a to nielen u dospelých pacientov,
ale aj u detí," priblížil primár oddelenia urológie Ivan Minčík. Ako dodal, majú k dispozícii tiež digitálne a flexibilné endoskopické
ureterorenoskopy. "Vieme sa presne pozrieť dovnútra obličky na ktorékoľvek miesto a tam urobiť aktivitu, ktorá je potrebná na
odstránenie kamienka," vysvetlil. "Dôležitá je preventíva a naše pracovisko je jednou z jej častí. Nejde len o to, že budeme iba liečiť, ale
že vieme v správnej chvíli odhaliť správnu diagnózu. Náklady na preventívu sú oproti nákladom na liečbu zanedbateľné," doplnil riaditeľ
nemocnice Ľubomír Šarník. "Myslím si, že pre pacientov možnosti v Prešove, ktoré teraz toto pracovisko ponúka, sú skutočne úžasné.
Bol by som veľmi rád, aby ich dostávali už aj študenti lekárskej fakulty a, samozrejme, aj v postgraduálnom štúdiu, aby to mali možnosť
vidieť budúci urológovia, ktorí budú vykonávať svoju prax práve v týchto nemocniciach. Podľa mňa čím skôr študenti takéto pracovisko
zažijú, o to väčšia vôľa bude zostať na Slovensku," dodal dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v
Košiciach Daniel Pella. Minister v pondelok popoludní navštívi aj levočskú nemocnicu, kde bol vybudovaný nový urgentný príjem.
UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam, foto a videozáznam. man mac
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Výnimočnosť centra spočíva podľa primára v jeho komplexnej štruktúre.

Vybudovanie moderného urologického centra v prešovskej nemocnici stálo zhruba 1,9 milióna eur. (Ilustračná fotografia) / Nemocnica
Prešov

Vo Fakultnej nemocnici J. A. Reimana (FNsP) v Prešove otvorili Centrum pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu ochorení močových
ciest. Vybudovanie centra stálo zhruba 1,9 milióna eur. Hradené bolo z kapitálového príspevku, ktoré v niekoľkých etapách poskytlo na
prístrojové a medicínske vybavenie Ministerstvo zdravotníctva SR.

Ako v súvislosti s otvorením pracoviska uviedol primár oddelenia urológie FNsP v Prešove Ivan Minčík, jeho výnimočnosť spočíva
predovšetkým v jeho komplexnej štruktúre. Centrum sa totiž nachádza na jednom poschodí.

„Podobné prístroje, hoci nie až také, sú aj na iných pracoviskách na Slovensku. Ale my pacientov vieme komplexne vyriešiť pri jednej
hospitalizácii, na jednom pracovisku a nemusíme ich posielať nikde inde,“ zdôraznil Minčík. Ako dodal, na prístrojoch dokážu moderne
riešiť trebárs ochorenie močových ciest spojené s tvorbou kameňov.

„V minulosti sa takéto operácie robili klasicky otvoreným prístupom. Teraz máme k dispozícii prístrojové vybavenie a vieme rozbiť a
odstrániť z tela pacienta akýkoľvek kameň v akejkoľvek pozícii. To znamená v obličkách, močovodoch a močovom mechúre. A to nielen
u dospelých pacientov, ale máme vybavenie aj na miniinvazívny endoskopický prístup u maličkých detí,“ vysvetlil primár prešovskej
urológie, ktorý je zároveň predsedom Slovenskej urologickej spoločnosti.

Centrum v pondelok 27. decembra prestrihnutím pásky otvoril minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. (Ilustračná fotografia) /
Nemocnica Prešov

Prístroje podľa neho takisto umožnia operovať aj dolné močové cesty, nádory močového mechúra v počiatočných štádiách, či riešiť
benígne zväčšenie prostaty, kde sa zavedením nového prístupu má skrátiť čas hospitalizácie pacienta zo 14 na dva dni. Dôležitou
oblasťou, ktorou sa zaoberajú, je aj včasná diagnostika rakoviny prostaty.

Nemocnica má aktuálne k dispozícii modernú diagnostiku na urologické vyšetrenia, ktoré vedia nájsť rakovinové ložiská. Takéto
prevencia dokáže podľa riaditeľa prešovskej nemocnice Ľubomíra Šarníka ušetriť aj nemalé financie.

„Je rozdiel medzi tým, keď včas odhalíme prípad a keď ho potom musíme liečiť, čo stojí aj 300-tisíc eur. Tie náklady na úvod sú oproti
tomu zanedbateľné. Nie malé, ale nedá sa to s 300-tisícmi porovnať,“ uviedol Šarník.

Centrum v pondelok 27. decembra prestrihnutím pásky otvoril minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. „Pracovisko je špičkou na
Slovensku, porovnateľné so svetovými parametrami. Budem nápomocný, čo sa týka dovybavenia pracoviska, prípadne zavádzania
modernejších metód a súčasne aj zavádzania preventívnych metód v rámci slovenského zdravotníctva. Tak, aby pacienti, ktorí potrebujú
liečbu tohto typu, sa k nej dostali skôr, aby sme im mohli čím skôr pomôcť,“ uviedol šéf rezortu zdravotníctva, podľa ktorého by nové
centrum malo byť tiež výučbovým pracoviskom pre študentov medicíny.

„Pre pacientov sú možnosti tohto pracoviska úžasné. Bol by som veľmi rád, ak by tieto možnosti dostávali už aj študenti Lekárskej
fakulty a aj v postgraduálnom štúdiu to mali možnosť vidieť budúci urológovia, ktorí budú vykonávať prax práve v týchto nemocniciach.
Čím skôr títo študenti takéto pracovisko zažijú, o to väčšia bude ich vôľa zostať na Slovensku,“ podotkol dekan Lekárskej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Daniel Pella.

Zdroj: SITA
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Vieme sa presne pozrieť dovnútra obličky na ktorékoľvek miesto a tam urobiť aktivitu, ktorá je potrebná na odstránenie kamienka,
vysvetlil primár oddelenia urológie Ivan Minčík.

Prešov 27. decembra (TASR) – Centrum pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu ochorení močových ciest otvorili v pondelok vo Fakultnej
nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove. Podľa ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) ide o
špičkové pracovisko na Slovensku, ktoré je porovnateľné so svetovými. Jeho vybudovanie stálo približne 1,9 milióna eur.

"Som rád, že dnes sme mohli pracovisko symbolicky otvoriť. Budem nápomocný, čo sa týka jeho dovybavenia, prípadne zavádzania
modernejších a súčasne aj možno preventívnych metód v rámci slovenského zdravotníctva tak, aby pacienti, ktorí potrebujú liečbu tohto
typu, sa sem dostali skoro. Takisto oceňujem aj prístup lekárskej fakulty v Košiciach, aby toto pracovisko mohlo byť účelovým
pracoviskom pre študentov lekárskych fakúlt, takže verím tomu, že aj v tomto nájdeme spoločnú reč," povedal Lengvarský.

"Vieme na týchto prístrojoch kompletne riešiť urolitiázu – ochorenie močových ciest spojené s tvorbou močových kameňov. V minulosti sa
takéto operácie robili klasicky, otvoreným prístupom. Teraz máme k dispozícii prístrojové vybavenie, že vieme rozbiť a odstrániť z tela
pacienta akýkoľvek kameň v akejkoľvek pozícii. To znamená v obličkách, v močovodoch, respektíve v močovom mechúre, a to nielen u
dospelých pacientov, ale aj u detí," priblížil primár oddelenia urológie Ivan Minčík.

Snímka z vybavenia Centra pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu ochorení močových ciest. Prešov, 27. decembra 2021. Foto: TASR–
Milan Kapusta

Ako dodal, majú k dispozícii tiež digitálne a flexibilné endoskopické ureterorenoskopy. "Vieme sa presne pozrieť dovnútra obličky na
ktorékoľvek miesto a tam urobiť aktivitu, ktorá je potrebná na odstránenie kamienka," vysvetlil.

"Dôležitá je preventíva a naše pracovisko je jednou z jej častí. Nejde len o to, že budeme iba liečiť, ale že vieme v správnej chvíli odhaliť
správnu diagnózu. Náklady na preventívu sú oproti nákladom na liečbu zanedbateľné," doplnil riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník.

"Myslím si, že pre pacientov možnosti v Prešove, ktoré teraz toto pracovisko ponúka, sú skutočne úžasné. Bol by som veľmi rád, aby ich
dostávali už aj študenti lekárskej fakulty a, samozrejme, aj v postgraduálnom štúdiu, aby to mali možnosť vidieť budúci urológovia, ktorí
budú vykonávať svoju prax práve v týchto nemocniciach. Podľa mňa čím skôr študenti takéto pracovisko zažijú, o to väčšia vôľa bude
zostať na Slovensku," dodal dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach Daniel Pella.

Minister v pondelok popoludní navštívi aj levočskú nemocnicu, kde bol vybudovaný nový urgentný príjem.

Autor: TASR
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Centrum pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu ochorení močových ciest otvorili v pondelok vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A.
Reimana v Prešove. Podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) ide o špičkové pracovisko na Slovensku,
ktoré je porovnateľné so svetovými. Jeho vybudovanie stálo približne 1,9 milióna eur.

“Som rád, že dnes sme mohli pracovisko symbolicky otvoriť. Budem nápomocný, čo sa týka jeho dovybavenia, prípadne zavádzania
modernejších a súčasne aj možno preventívnych metód v rámci slovenského zdravotníctva tak, aby pacienti, ktorí potrebujú liečbu tohto
typu, sa sem dostali skoro. Takisto oceňujem aj prístup lekárskej fakulty v Košiciach, aby toto pracovisko mohlo byť účelovým
pracoviskom pre študentov lekárskych fakúlt, takže verím tomu, že aj v tomto nájdeme spoločnú reč,” povedal Lengvarský.

Novootvorené centrum pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu ochorení močových ciest. Foto: tasr

“Vieme na týchto prístrojoch kompletne riešiť urolitiázu – ochorenie močových ciest spojené s tvorbou močových kameňov. V minulosti sa
takéto operácie robili klasicky, otvoreným prístupom. Teraz máme k dispozícii prístrojové vybavenie, že vieme rozbiť a odstrániť z tela
pacienta akýkoľvek kameň v akejkoľvek pozícii. To znamená v obličkách, v močovodoch, respektíve v močovom mechúre, a to nielen u
dospelých pacientov, ale aj u detí,” priblížil primár oddelenia urológie Ivan Minčík. Ako dodal, majú k dispozícii tiež digitálne a flexibilné
endoskopické ureterorenoskopy. “Vieme sa presne pozrieť dovnútra obličky na ktorékoľvek miesto a tam urobiť aktivitu, ktorá je potrebná
na odstránenie kamienka,” vysvetlil.

“Dôležitá je preventíva a naše pracovisko je jednou z jej častí. Nejde len o to, že budeme iba liečiť, ale že vieme v správnej chvíli odhaliť
správnu diagnózu. Náklady na preventívu sú oproti nákladom na liečbu zanedbateľné,” doplnil riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník.

“Myslím si, že pre pacientov možnosti v Prešove, ktoré teraz toto pracovisko ponúka, sú skutočne úžasné. Bol by som veľmi rád, aby ich
dostávali už aj študenti lekárskej fakulty a, samozrejme, aj v postgraduálnom štúdiu, aby to mali možnosť vidieť budúci urológovia, ktorí
budú vykonávať svoju prax práve v týchto nemocniciach. Podľa mňa čím skôr študenti takéto pracovisko zažijú, o to väčšia vôľa bude
zostať na Slovensku,” dodal dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach Daniel Pella. Minister v
pondelok popoludní navštívi aj levočskú nemocnicu, kde bol vybudovaný nový urgentný príjem.

Zdroj: tasr
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V prešovskej nemocnici otvorili nové centrum: Ujsť si to nenechal ani minister Lengvarský, VIDEO

V nemocnici vedia po novom kompletne riešiť ochorenie močových ciest spojené s tvorbou močových kameňov. Slúži na to špeciálne
prístrojové vybavenie.

27. december 2021 Správy

V prešovskej nemocnici otvorili nové centrum: Ujsť si to nenechal ani minister Lengvarský, VIDEO

V nemocnici vedia po novom kompletne riešiť ochorenie močových ciest spojené s tvorbou močových kameňov. Slúži na to špeciálne
prístrojové vybavenie.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Centrum pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu ochorení močových ciest otvorili v pondelok vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A.
Reimana v Prešove. Podľa ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) ide o špičkové pracovisko na
Slovensku, ktoré je porovnateľné so svetovými. Jeho vybudovanie stálo približne 1,9 milióna eur.

Špičkové vybavenie

„Som rád, že dnes sme mohli pracovisko symbolicky otvoriť. Budem nápomocný, čo sa týka jeho dovybavenia, prípadne zavádzania
modernejších a súčasne aj možno preventívnych metód v rámci slovenského zdravotníctva tak, aby pacienti, ktorí potrebujú liečbu tohto
typu, sa sem dostali skoro. Takisto oceňujem aj prístup lekárskej fakulty v Košiciach, aby toto pracovisko mohlo byť účelovým
pracoviskom pre študentov lekárskych fakúlt, takže verím tomu, že aj v tomto nájdeme spoločnú reč,“ povedal Lengvarský.

„Vieme na týchto prístrojoch kompletne riešiť urolitiázu – ochorenie močových ciest spojené s tvorbou močových kameňov,“ priblížil
primár oddelenia urológie Ivan Minčík.

„V minulosti sa takéto operácie robili klasicky, otvoreným prístupom. Teraz máme k dispozícii prístrojové vybavenie, že vieme rozbiť a
odstrániť z tela pacienta akýkoľvek kameň v akejkoľvek pozícii. To znamená v obličkách, v močovodoch, respektíve v močovom
mechúre, a to nielen u dospelých pacientov, ale aj u detí,“ priblížil primár oddelenia urológie Ivan Minčík.

Ako dodal, majú k dispozícii tiež digitálne a flexibilné endoskopické ureterorenoskopy. „Vieme sa presne pozrieť dovnútra obličky na
ktorékoľvek miesto a tam urobiť aktivitu, ktorá je potrebná na odstránenie kamienka,“ vysvetlil.

Na liečbu aj diagnózu

„Dôležitá je preventíva a naše pracovisko je jednou z jej častí. Nejde len o to, že budeme iba liečiť, ale že vieme v správnej chvíli odhaliť
správnu diagnózu. Náklady na preventívu sú oproti nákladom na liečbu zanedbateľné,“ doplnil riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník.

„Myslím si, že pre pacientov možnosti v Prešove, ktoré teraz toto pracovisko ponúka, sú skutočne úžasné. Bol by som veľmi rád, aby ich
dostávali už aj študenti lekárskej fakulty a, samozrejme, aj v postgraduálnom štúdiu, aby to mali možnosť vidieť budúci urológovia, ktorí
budú vykonávať svoju prax práve v týchto nemocniciach. Podľa mňa čím skôr študenti takéto pracovisko zažijú, o to väčšia vôľa bude
zostať na Slovensku,“ dodal dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach Daniel Pella.

Minister v pondelok popoludní navštívi aj levočskú nemocnicu, kde bol vybudovaný nový urgentný príjem.
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Denné správy

Prešov 27. decembra (TASR) – Centrum pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu ochorení močových ciest otvorili v pondelok vo Fakultnej
nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove. Podľa ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) ide o
špičkové pracovisko na Slovensku, ktoré je porovnateľné so svetovými. Jeho vybudovanie stálo približne 1,9 milióna eur."Som rád, že
dnes sme mohli pracovisko symbolicky otvoriť. Budem nápomocný, čo sa týka jeho dovybavenia, prípadne zavádzania modernejších a
súčasne aj možno preventívnych metód v rámci slovenského zdravotníctva tak, aby pacienti, ktorí potrebujú liečbu tohto typu, sa sem
dostali skoro. Takisto oceňujem aj prístup lekárskej fakulty v Košiciach, aby toto pracovisko mohlo byť účelovým pracoviskom pre
študentov lekárskych fakúlt, takže verím tomu, že aj v tomto nájdeme spoločnú reč," povedal Lengvarský."Vieme na týchto prístrojoch
kompletne riešiť urolitiázu – ochorenie močových ciest spojené s tvorbou močových kameňov. V minulosti sa takéto operácie robili
klasicky, otvoreným prístupom. Teraz máme k dispozícii prístrojové vybavenie, že vieme rozbiť a odstrániť z tela pacienta akýkoľvek
kameň v akejkoľvek pozícii. To znamená v obličkách, v močovodoch, respektíve v močovom mechúre, a to nielen u dospelých pacientov,
ale aj u detí," priblížil primár oddelenia urológie Ivan Minčík.Ako dodal, majú k dispozícii tiež digitálne a flexibilné endoskopické
ureterorenoskopy. "Vieme sa presne pozrieť dovnútra obličky na ktorékoľvek miesto a tam urobiť aktivitu, ktorá je potrebná na
odstránenie kamienka," vysvetlil."Dôležitá je preventíva a naše pracovisko je jednou z jej častí. Nejde len o to, že budeme iba liečiť, ale
že vieme v správnej chvíli odhaliť správnu diagnózu. Náklady na preventívu sú oproti nákladom na liečbu zanedbateľné," doplnil riaditeľ
nemocnice Ľubomír Šarník."Myslím si, že pre pacientov možnosti v Prešove, ktoré teraz toto pracovisko ponúka, sú skutočne úžasné.
Bol by som veľmi rád, aby ich dostávali už aj študenti lekárskej fakulty a, samozrejme, aj v postgraduálnom štúdiu, aby to mali možnosť
vidieť budúci urológovia, ktorí budú vykonávať svoju prax práve v týchto nemocniciach. Podľa mňa čím skôr študenti takéto pracovisko
zažijú, o to väčšia vôľa bude zostať na Slovensku," dodal dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v
Košiciach Daniel Pella.Minister v pondelok popoludní navštívi aj levočskú nemocnicu, kde bol vybudovaný nový urgentný príjem.
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V dňoch 7. a 8. októbra 2021 sa v Šamoríne uskutočnilo tradičné vrcholné podujatie Slovenskej kardiologickej spoločnosti – tentokrát už
XXVI. kongres a jeho mottom bolo: „Kardiovaskulárne ochorenia v centre nášho záujmu aj počas aktuálnej pandémie COVID-19.“

Súčasťou odborného programu bolo aj sympózium, ktoré bolo venované inhibítorom PCSK9 (PCSK9i). Predsedal mu prof. MUDr. Daniel
Pella, PhD. (Košice), ktorý uviedol, že cieľom sympózia je presvedčiť odbornú verejnosť, aby sme inhibítory PCSK9 používali viac,
pretože situácia na Slovensku stále nie je dobrá.

Ako uviedol prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. (II. kardiologická klinika UPJŠ LF a VÚSCH, a.s. Košice), aktuálne

pre manažment dyslipidémie platia odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) a Európskej spoločnosti pre aterosklerózu
(EAS) z roku 2019, aj keď už existuje aj dokument ESC z roku 2021 – Odporúčania pre prevenciu kardiovaskulárnych (KV) ochorení v
klinickej praxi.

Ako uviedla prim. MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC (Ambulantné oddelenie NÚSCH, a.s. Bratislava), je už všeobecne známe, že pri
LDL-C platí pravidlo čím nižšie, tým lepšie. Každé zníženie LDL-C o 1 mmol/l vedie štatisticky k 20 – 25 % poklesu KV mortality a
morbidity. V rámci hypolipidemickej liečby sú podstatné tri skupiny liečiv: statíny, ezetimib a inhibítory PCSK9.

V odbornej prílohe Zdravotníckych novín sa dočítate tiež, že u pacientov s veľmi vysokým rizikom by mali byť cieľové hladiny LDL-C pod
1,4 mmol/l. Do tejto skupiny patria pacienti s dokumentovaným KV ochorením, s DM s poškodením orgánov, chronickým ochorením
obličiek s klírensom kreatinínu pod 30 ml/min, s rizikom podľa SCORE ≥ 10 % a s FH + ASKVO/iným KV rizikovým faktorom. Pri recidíve
aterosklerotickej KV príhody do 2 rokov by mali byť cieľové hladiny LDL-C pod 1,0 mmol/l.

Ako uviedol doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD. (Centrum klinického a predklinického výskumu, MEDIPARK UPJŠ, Cardio D&R,
Vedecko-výskumná základňa UPJŠ LF, Košice), on si nemyslí, že našich pacientov neliečime správne – naopak, robíme pre nich
maximum, ale často nám, žiaľ, „spadnú do tzv. šedej zóny,” kedy im aj napriek najväčšiemu úsiliu nemáme čo dať. Boli totiž už vyčerpané
všetky možnosti a indikačné a preskripčné obmedzenia nás limitujú tak, ako asi nikde vo svete. Veď zatiaľ čo v okolitých krajinách sú
indikačné obmedzenia pre inhibítory PCSK9 stanovené hranicou hladiny LDL-C nad 2,5 mmol/l, u nás sú to 4 mmol/l. Preto naši pacienti
v záujme zníženia hladín LDL-C dostávajú vysoké dávky statínov a potom cca 60 – 80 % z nich má statínovú intoleranciu. Až potom sa u
nich indikujú inhibítory PCSK9.

"Vyhlasujem, že som osobou, ktorá je oprávnená predpisovať a/alebo vydávať lieky, a toto vyhlásenie je pravdivé. Zároveň potvrdzujem,
že (i) som si vedomý, že v prípade nepravdivosti vyhlásenia podľa predchádzajúcej vety porušujem svoju právnu povinnosť poskytnúť
spoločnosti MAFRA Slovakia, a.s. pravdivé údaje a (ii) v plnom rozsahu zodpovedám spoločnosti MAFRA Slovakia, a.s. za akúkoľvek
priamu, nepriamu alebo sprostredkovanú škodu, ktorá by spoločnosti MAFRA Slovakia, a.s. vznikla, najmä ale nie len v podobe sankcie
alebo pokuty, ktorá by bola spoločnosti MAFRA Slovakia, a.s. uložená orgánmi verejnej moci, v priamom, nepriamom alebo
sprostredkovanom dôsledku toho, že sa spoločnosť MAFRA Slovakia, a.s. spoľahla na pravdivosť môjho vyhlásenia podľa
predchádzajúcej vety a sprístupnila mi obsah vrátane inzercie, ktorý je možné sprístupňovať len osobám oprávneným predpisovať
a/alebo vydávať lieky, a to najmenej do výšky takejto sankcie alebo pokuty, zároveň (iii) túto zodpovednosť bezvýhradne prijímam a (iv)
svoj záväzok potvrdzujem kliknutím na nižšie uvedené tlačidlo "Áno potvrdzujem, a chcem pokračovať"."

Stiahnuť dokument

Autor: Alena Mosnárová
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Čítané 19x

Prešov 27. decembra (TASR) – Centrum pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu ochorení močových ciest otvorili v pondelok vo Fakultnej
nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove. Podľa ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) ide o
špičkové pracovisko na Slovensku, ktoré je porovnateľné so svetovými. Jeho vybudovanie stálo približne 1,9 milióna eur."Som rád, že
dnes sme mohli pracovisko symbolicky otvoriť. Budem nápomocný, čo sa týka jeho dovybavenia, prípadne zavádzania modernejších a
súčasne aj možno preventívnych metód v rámci slovenského zdravotníctva tak, aby pacienti, ktorí potrebujú liečbu tohto typu, sa sem
dostali skoro. Takisto oceňujem aj prístup lekárskej fakulty v Košiciach, aby toto pracovisko mohlo byť účelovým pracoviskom pre
študentov lekárskych fakúlt, takže verím tomu, že aj v tomto nájdeme spoločnú reč," povedal Lengvarský."Vieme na týchto prístrojoch
kompletne riešiť urolitiázu – ochorenie močových ciest spojené s tvorbou močových kameňov. V minulosti sa takéto operácie robili
klasicky, otvoreným prístupom. Teraz máme k dispozícii prístrojové vybavenie, že vieme rozbiť a odstrániť z tela pacienta akýkoľvek
kameň v akejkoľvek pozícii. To znamená v obličkách, v močovodoch, respektíve v močovom mechúre, a to nielen u dospelých pacientov,
ale aj u detí," priblížil primár oddelenia urológie Ivan Minčík.Ako dodal, majú k dispozícii tiež digitálne a flexibilné endoskopické
ureterorenoskopy. "Vieme sa presne pozrieť dovnútra obličky na ktorékoľvek miesto a tam urobiť aktivitu, ktorá je potrebná na
odstránenie kamienka," vysvetlil."Dôležitá je preventíva a naše pracovisko je jednou z jej častí. Nejde len o to, že budeme iba liečiť, ale
že vieme v správnej chvíli odhaliť správnu diagnózu. Náklady na preventívu sú oproti nákladom na liečbu zanedbateľné," doplnil riaditeľ
nemocnice Ľubomír Šarník."Myslím si, že pre pacientov možnosti v Prešove, ktoré teraz toto pracovisko ponúka, sú skutočne úžasné.
Bol by som veľmi rád, aby ich dostávali už aj študenti lekárskej fakulty a, samozrejme, aj v postgraduálnom štúdiu, aby to mali možnosť
vidieť budúci urológovia, ktorí budú vykonávať svoju prax práve v týchto nemocniciach. Podľa mňa čím skôr študenti takéto pracovisko
zažijú, o to väčšia vôľa bude zostať na Slovensku," dodal dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v
Košiciach Daniel Pella.Minister v pondelok popoludní navštívi aj levočskú nemocnicu, kde bol vybudovaný nový urgentný príjem.
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V dňoch 7. a 8. októbra 2021 sa v Šamoríne uskutočnilo tradičné vrcholné podujatie Slovenskej kardiologickej spoločnosti – tentokrát už
XXVI. kongres a jeho mottom bolo: „Kardiovaskulárne ochorenia v centre nášho záujmu aj počas aktuálnej pandémie COVID-19.“

Súčasťou odborného programu bolo aj sympózium, ktoré bolo venované inhibítorom PCSK9 (PCSK9i). Predsedal mu prof. MUDr. Daniel
Pella, PhD. (Košice), ktorý uviedol, že cieľom sympózia je presvedčiť odbornú verejnosť, aby sme inhibítory PCSK9 používali viac,
pretože situácia na Slovensku stále nie je dobrá.

Ako uviedol prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. (II. kardiologická klinika UPJŠ LF a VÚSCH, a.s. Košice), aktuálne

pre manažment dyslipidémie platia odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) a Európskej spoločnosti pre aterosklerózu
(EAS) z roku 2019, aj keď už existuje aj dokument ESC z roku 2021 – Odporúčania pre prevenciu kardiovaskulárnych (KV) ochorení v
klinickej praxi.

Ako uviedla prim. MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC (Ambulantné oddelenie NÚSCH, a.s. Bratislava), je už všeobecne známe, že pri
LDL-C platí pravidlo čím nižšie, tým lepšie. Každé zníženie LDL-C o 1 mmol/l vedie štatisticky k 20 – 25 % poklesu KV mortality a
morbidity. V rámci hypolipidemickej liečby sú podstatné tri skupiny liečiv: statíny, ezetimib a inhibítory PCSK9.

V odbornej prílohe Zdravotníckych novín sa dočítate tiež, že u pacientov s veľmi vysokým rizikom by mali byť cieľové hladiny LDL-C pod
1,4 mmol/l. Do tejto skupiny patria pacienti s dokumentovaným KV ochorením, s DM s poškodením orgánov, chronickým ochorením
obličiek s klírensom kreatinínu pod 30 ml/min, s rizikom podľa SCORE ≥ 10 % a s FH + ASKVO/iným KV rizikovým faktorom. Pri recidíve
aterosklerotickej KV príhody do 2 rokov by mali byť cieľové hladiny LDL-C pod 1,0 mmol/l.

Ako uviedol doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD. (Centrum klinického a predklinického výskumu, MEDIPARK UPJŠ, Cardio D&R,
Vedecko-výskumná základňa UPJŠ LF, Košice), on si nemyslí, že našich pacientov neliečime správne – naopak, robíme pre nich
maximum, ale často nám, žiaľ, „spadnú do tzv. šedej zóny,” kedy im aj napriek najväčšiemu úsiliu nemáme čo dať. Boli totiž už vyčerpané
všetky možnosti a indikačné a preskripčné obmedzenia nás limitujú tak, ako asi nikde vo svete. Veď zatiaľ čo v okolitých krajinách sú
indikačné obmedzenia pre inhibítory PCSK9 stanovené hranicou hladiny LDL-C nad 2,5 mmol/l, u nás sú to 4 mmol/l. Preto naši pacienti
v záujme zníženia hladín LDL-C dostávajú vysoké dávky statínov a potom cca 60 – 80 % z nich má statínovú intoleranciu. Až potom sa u
nich indikujú inhibítory PCSK9.

"Vyhlasujem, že som osobou, ktorá je oprávnená predpisovať a/alebo vydávať lieky, a toto vyhlásenie je pravdivé. Zároveň potvrdzujem,
že (i) som si vedomý, že v prípade nepravdivosti vyhlásenia podľa predchádzajúcej vety porušujem svoju právnu povinnosť poskytnúť
spoločnosti MAFRA Slovakia, a.s. pravdivé údaje a (ii) v plnom rozsahu zodpovedám spoločnosti MAFRA Slovakia, a.s. za akúkoľvek
priamu, nepriamu alebo sprostredkovanú škodu, ktorá by spoločnosti MAFRA Slovakia, a.s. vznikla, najmä ale nie len v podobe sankcie
alebo pokuty, ktorá by bola spoločnosti MAFRA Slovakia, a.s. uložená orgánmi verejnej moci, v priamom, nepriamom alebo
sprostredkovanom dôsledku toho, že sa spoločnosť MAFRA Slovakia, a.s. spoľahla na pravdivosť môjho vyhlásenia podľa
predchádzajúcej vety a sprístupnila mi obsah vrátane inzercie, ktorý je možné sprístupňovať len osobám oprávneným predpisovať
a/alebo vydávať lieky, a to najmenej do výšky takejto sankcie alebo pokuty, zároveň (iii) túto zodpovednosť bezvýhradne prijímam a (iv)
svoj záväzok potvrdzujem kliknutím na nižšie uvedené tlačidlo "Áno potvrdzujem, a chcem pokračovať"."

Stiahnuť dokument

Autor: Alena Mosnárová
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