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Popri operačných zákrokoch robí aj endoskopie.

Ako dieťa chcel byť zverolekárom. Lekárom sa síce stal, ale nie veterinárnym. Medicínu si vybral, hoci v rodine lekára nemali.

Hoci je chirurgia náročná, Adam Györi by ju za inú prácu nemenil.

Len zhodou okolností sa dostal do zvolenskej nemocnice a svoje rozhodnutie neľutuje.

Hovorí, že už v prvom ročníku na gymnáziu vedel, že to bude medicína, nič iné si nepripúšťal.

„Počas štúdia sme absolvovali letné praxe v nemocniciach, kde sme si vedeli urobiť najlepší obraz, ako to mimo školy funguje,“ spomína.

„Zoznámili sme sa so všetkými odbormi. Mňa od začiatku očarila chirurgia, v ktorej sa musí adekvátne spojiť manuálna zručnosť s
vedomosťami,“ vysvetľuje.

Okrem toho počas štúdia pracoval ako sanitár v nočných službách v nemocnici na internom centrálnom prijímacom oddelení. „Bola to
užitočná skúsenosť, pri ktorej som zistil, že internistické odbory nie sú stvorené pre mňa,“ dodáva.

Rozhodujúci bol dobrý kolektív

Počas štúdia absolvoval aj výmenný pobyt v nemocnici v Srbsku, kde sa dostal k základným chirurgickým zákrokom.

„Po škole som sa na návrh známeho zamestnal na chirurgickom oddelení vo Zvolene. Presvedčila ma hlavne informácia o dobrom
kolektíve,“ priznáva.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokDiabetologička: Srdcový infarkt postihuje diabetikov štyrikrát častejšie Čítajte

Prvým operačným zákrokom, ktorý robil, bolo pravdepodobne odstránenie osteosyntentického materiálu po zlomenine.

„Chirurg si viac zapamätá a cení operácie typu prvý žlčník alebo slepé črevo,“ zdôvodňuje matnú spomienku na prvý zákrok mladý lekár.

S úprimnosťou dodáva, že jeho prvý deň v práci bola doslova šoková terapia, a to aj z dôvodu, že práve prichádzalo k zmene vo vedení
chirurgického oddelenia.

„Postupne som sa však zorientoval, spoznal oddelenie a pracovné postupy. Mladý lekár je po škole viac-menej stratený v nemocnici,
kvantum nových informácií sa naňho valí z každej strany. Ako humorne, ale trefne poznamenal jeden z mojich mentorov - ukážte mu, kde
sú toalety, to mu bude na prvý týždeň stačiť.“

Adam Györi počas operácie. (zdroj: Martina Pavliková)Aj v gastroenterologickej ambulancii

Pracovný čas mu v nemocnici začína o siedmej, často prichádza do práce aj skôr. Ráno začína vizitou pacientov na oddelení, nasleduje
ranné sedenie s kolegami a potom príde na rad primárska vizita.

„Najčastejšie nás naháňajú z operačnej sály, aby sa včas začal operačný program. Pomedzi operácie robíme ošetrovanie a preväzy
pacientov a, samozrejme, aj nudné, ale nevyhnutné papierovačky.“

Každú stredu Adam Györi ordinuje v gastroenterologickej ambulancii, kde robí endoskopie akútnym pacientom z oddelení nemocnice aj
objednaným pacientom. Koľko ľudí už mal pod skalpelom, nevie. „Netuším, nikdy som to nepočítal.“

Atestáciu z chirurgie absolvoval na svojej alma mater, na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a následne
sa v praxi zameral na operácie v oblasti brušnej dutiny.

Uprednostňuje laparoskopiu

„Najčastejšie operujem žlčníky, tiež sú to brušné aj slabinové prietrže a operácie na gastrointestinálnom trakte. Kým je to možné,
uprednostňujem laparoskopické operačné zákroky, z čoho benefituje hlavne pacient,“ opisuje.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokZískala Biele srdce: Moje začiatky sa nedajú porovnávať s dnešnými Čítajte

Každá operácia je podľa neho výzva, keďže každý človek je jedinečný s rôznymi anatomickými variáciami.
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„Najnáročnejšie sú urgentné operácie pre náhle brušné príhody alebo poranenia brušných orgánov pri úrazoch. Je to náročná práca, ale
nemenil by som, neviem si predstaviť, že by som mal inú prácu. Je príjemné vidieť výsledok svojej práce, keď sme s celým tímom
chirurgického oddelenia dokázali pomôcť pacientom,“ priznáva.

Finty na úspešné zvládnutie operácie podľa neho neexistujú. „Pre chirurga sú dôležité skúsenosti a vedomosti nadobudnuté rokmi praxe.
Tento proces sa nedá urýchliť ani preskočiť, len postupovať s vedomím, že sa každý deň dá naučiť niečo nové,“ konštatuje mladý lekár.
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