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PRI REKREAČNOM ŠPORTE JE DÔLEŽITÝ

REŠPEKT K VEKU
A ZDRAVOTNÉMU STAVU

RUNGO VÁM PRINÁŠA ĎALŠÍ ZO SÉRIE ROZHOVOROV S VÝZNAMNÝMI OSOBNOSŤAMI
Z OBLASTI MEDICÍNY. SÚ V MNOHOM INŠPIRUJÚCE, MOTIVUJÚCE, POUČNÉ. HLAVNÁ
AMBÍCIA NÁŠHO ČASOPISU JE, ABY STE MALI Z BEHU RADOSŤ, ABY PRISPIEVAL K VÁŠMU
ZDRAVIU. AK K TOMU PRIDÁTE AJ SKVELÝ VÝKON, TÝM LEPŠIE. RIADITEĽ PRESTÍŽNEHO
LEKÁRSKEHO ZARIADENIA CINRE MUDR. IVAN VULEV, PHD., MPH, FCIRSE, POČAS
SVOJEJ DLHOROČNEJ LEKÁRSKEJ PRAXE ZACHRÁNIL MNOŽSTVO ŽIVOTOV, MNOHÝM
ĽUDOM POMOHOL, ABY DOKÁZALI SVOJ ŽIVOT PREŽIŤ KVALITNEJŠIE. NA OPERAČNOM
STOLE MU „PRISTÁLO“ ROVNAKO VEĽKÉ MNOŽSTVO ZNÁMYCH I MENEJ ZNÁMYCH
ŠPORTOVCOV, ČASTO V KRITICKOM STAVE, HOCI AKCEPTOVANIE LEKÁRSKEHO
TAJOMSTVA, SAMOZREJME, NEUMOŽŇUJE ODHAĽOVAŤ PODROBNOSTI. ROVNAKO BOL
ZAKLADATEĽOM A DOTERAZ STOJÍ ZA ROZVOJOM ŠPECIALIZÁCIE, KTORÚ JE MOŽNÉ
LAICKY NAZVAŤ „OPERÁCIA BEZ SKALPELA“, PRIČOM TAKÝMTO SPÔSOBOM JE UŽ DNES
NA SLOVENSKU MOŽNÉ OPEROVAŤ TAKMER CELÉ TELO VRÁTANE SRDCA A MOZGU.
text: MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE, Dobroslava Krajačičová, Andrej Miklánek

foto: archív CINRE

20 ZDRAVIE

OPERÁCIE BEZ SKALPELA

21

do úvahy aj vek, ktorý sa potom
prejavuje na mnohých miestach
v tele, hlavne na srdcovom svale
a svalovokostnom či kĺbnom
aparáte. Veľmi dlhé vytrvalostné
behanie je okrem toho značný oxidačný stres, čo tiež nie je optimálne s narastajúcim vekom.

MUDr. Marián
Piešťanský konzultuje
s MUDr. Ivanom
Vulevom, PhD., MPH,
FCIRSE postup pred
operačným zákrokom.

Aký máte vzťah k aktívnemu
športu, prípadne športu ako
takému?

Máte skúsenosti s operáciami
nejakých špičkových športovcov?
Aké typy operácií to boli?

Od mladosti veľmi kladný, aktívne
a závodne som hrával na základnej
škole futbal, na strednej a vysokej
škole potom basketbal. Okrem
toho som rekreačne športoval
čokoľvek, volejbal, tenis, plávanie,
cyklistiku či lyžovanie. V tomto
smere sme boli celkom šťastná generácia. Žiaľ, potom som sa dostal
do takého tempa, že si to odniesla
moja kondícia aj postava. Snažím
sa aspoň dvakrát do týždňa udržať
sa v aktívnom pohybe mimo práce,
keď nie inak, tak dlhšou prechádzkou so psom.

RUNGO je časopis určený pre
bežcov. Ako by ste definovali
hranicu zaťaženia, pri ktorej
sa z behu namiesto činnosti
prospešnej zdraviu už stáva
záťaž pre svaly, srdce i mozog?

Všetko je to o trénovanosti a zohľadnení veku. Ale ani vek pri dobrej
trénovanosti až takú rolu nezohráva.
Beh je jedna z najprirodzenejších
činností, ktorú vieme robiť prakticky
už od narodenia. Veď pozrite, skôr
ako začneme chodiť, sa pokúšame už
rozbehnúť. Škodlivým sa potenciálne

Operoval som mnoho vrcholových
športovcov, futbalistov, hokejistov,
tenistov, basketbalistov, cyklistu
atď. Spomínam si napríklad, že som
operoval aj jedného nášho majstra
sveta v hokeji, ale aj slovenských
reprezentantov v basketbale –
muža aj ženu. Išlo o operácie
cievneho systému na končatinách,
ošetrenia poranenej srdcovnice –
teda aorty, či napríklad poúrazové
natrhnutia mozgových ciev alebo
ruptúry mozgových aneuryziem.

stáva iba nesprávnym „používaním“,
tak ako všetko.

Má beh nejaký špeciálny vplyv
na mozog, jeho funkcie, výkon,
životnosť...?

Beh a pohyb všeobecne majú veľmi
blahodarný vplyv na zdravie. Sú
doslova, ako hovorím, vitamínom

Pri behu, rovnako ako pri všetkých
liekoch, či vitamínoch, je dôležité
dávkovanie.

Š/R – ako šport alebo rekreácia.
Nedajú sa ničím nahradiť a je to
naozaj jeden z kľúčových predpokladov udržania si zdravia aj vo
vyššom veku.

Aké odporúčania by ste dali
bežcom, aby mal beh na ich
zdravie pozitívny efekt?

Poviem to úsmevne, tak ako pri
všetkých liekoch a vitamínoch, dôležité je dávkovanie. Záťaž by mala
byť vždy primeraná trénovanosti.
Pri nižšej trénovanosti treba brať

Riaditeľ CINRE Ivan
Vulev operoval
mnoho vrcholových
športovcov.

Znie to ako science fiction,
operácie srdca a mozgu
bez skalpela, bez narkózy,
s minimálnymi, takmer žiadnymi
pooperačnými ranami. Kedy a kde
sa vo svete po prvýkrát stalo, že
namiesto rozsiahleho bajpasu
sa pacient liečil intervenčným
rádiologickým postupom?

Intervenčná medicína, alebo endovaskulárna liečba, prešla za posledné pol storočie búrlivou históriou,
pri jej vzniku stáli rádiológovia
a kardiológovia, ktorí sa postupne
stali priekopníkmi nových medicínskych subšpecializácií intervenčnej
rádiológie a intervenčnej kardiológie. Pionierske časy týchto nových
medicínskych špecializácií sa odohrávali od konca 60. do konca 80.
rokov, keď sa vyvíjali základné idey
a z nich sa kreovali nové liečebné
koncepty. Tieto postupy vychádzali
z miniinvazívnych vpichov na tele,
následnej postupnej katetrizácie
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cievneho riečiska systémom hadičiek a drôtikov, samotného liečebného zákroku balónikmi, cievnymi
výstužami (stentami) a podobne, to
všetko bez chirurgického otvorenia
tela a pod kontrolou röntgenu.

V niektorých rozhovoroch ste
spomínali, že Slovensko malo
v oblasti intervenčnej rádiológie
oproti svetu stratu takmer
dekády. Čím to podľa vás bolo?
Nielen Slovensko, ale všetky krajiny tzv. východného bloku. Bolo
Na Slovensku je jedno
kardiocentrum na 900-tisíc
obyvateľov, čo je veľmi zlá bilancia.

to spôsobené embargom na dovoz
najnovšej výpočtovej techniky
a jej vysokou obstarávacou cenou.
V tom čase sa na Západe táto
výpočtová technika stávala, samozrejme, súčasťou najmodernejších
počítačových zobrazovacích zdravotníckych technológií: cievnych
röntgenov, CT prístrojov a ultrazvukov. Bez nich nie je možné
intervenčnú medicínu vykonávať
a ich nedostatok spôsobil aj naše
zaostávanie koncom 80. rokov
a v prvej polovici 90. rokov.
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Nemocnica CINRE je unikátnym
projektom nielen na slovenské
pomery. Svojím vybavením
a vyspelým personálom dosahuje
špičkovú európsku úroveň. Prečo
a ako sa rodil takýto projekt, aký
bol jeho cieľ?

Dlhodobo vieme podľa pravidelných
záverov z Európskej komisie, že
Slovensko sa nachádzalo na chvoste
v počte odvrátiteľných alebo tzv.
zbytočných úmrtí. Je to súčasť
programového vyhlásenia každej
vlády u nás. Tieto zbytočné úmrtia
sú však v najväčšej miere tvorené
kardiovaskulárnymi a neurovaskulárnymi úmrtiami. Práve nízka
dostupnosť liečby týchto ochorení
u nás bola našou najväčšou výzvou
a hlavnou motiváciou. Veď len ak
si zoberieme akútnu kardiologickú
liečbu, kde máme pomerne presné
dáta a odporúčania, tak Európska
kardiologická spoločnosť odporúča
pokrytie pre 500-tisíc obyvateľov
jedným centrom na intervenčnú liečbu akútnych koronárnych

Umelá inteligencia už
teraz čiastočne môže
nahradiť manualitu
pri operáciách.
systémov. V Českej republike je
ich však 22. Na Slovensku v tom
stále zaostávame, vrátane nás je tu
len sedem kardiocentier. Čiže, keď
to zhrniem, kým v Čechách majú
jedno takéto centrum na 500-tisíc
obyvateľov, u nás je to stále jedno
centrum až na 800-tisíc obyvateľov. Úmerne tomu je u nás nižšia
dostupnosť tejto akútnej liečby
zachraňujúcej život. Naším cieľom

Ani operácie bez skalpela
sa nezaobídu celkom bez
krvi. K organizmu sú však
šetrnejšie ako akákoľvek
iná alternatíva.

teda bolo zvýšiť túto dostupnosť
liečby najsmrteľnejších ochorení na
Slovensku. Okrem toho som presvedčený, že zvýšenie dostupnosti
liečby čohokoľvek prináša so sebou
okrem iného aj konkurenciu a tá je
nevyhnutným predpokladom rastu
kvality zdravotnej starostlivosti, po
ktorej všetci dlhodobo voláme.

samo osebe však nestačí. Pokrývame veľmi progresívnu oblasť
medicíny, ktorá sa vyvíja doslova na
pulze dňa. V posledných dekádach
prináša vo svete najviac inovácií
v medicíne vôbec. Napĺňať naše
vízie a motto nemocnice vyžaduje
predovšetkým špičkové a „nadhraničné“ personálne obsadenie.

V CINRE pracuje medzinárodný
tím. Ako, prosím, funguje táto
medzinárodná spolupráca?

Intervenčná rádiológia je z môjho
laického pohľadu niečo na
pomedzí medicíny a IT sveta.
Moderné technológie sa zjavne
stávajú kľúčovým prvkom
v modernej medicíne. Do akej
miery môže povedzme umelá
inteligencia či softvér nahradiť
manualitu pri výkone operácií?
Pri tenkých mozgových cievach
je predsa riziko „ľudskej chyby“
extrémne, nie?

V CINRE pracuje medzinárodný tím
špecialistov, lekárov zo Slovenska,
Česka, Maďarska, Rakúska a Nemecka. Mottom našej nemocnice
je od jej vzniku: „Neustály pokrok
a inovácie, najvyššia medicínska
kvalita“. Kvalita zdravotníckeho
zariadenia je definovaná prístrojovým vybavením a personálnym
obsadením. Top prístrojové a materiálovo-technologické vybavenie

Umelá inteligencia je už dnes
bežnou súčasťou softvérové-

Priamy prenos z operácie mozgu
Ja som promoval v roku 1996,
a to už boli tieto high-end
medicínske technológie celkom
dostupné aj u nás. Takže
som vhupol do doby masívneho doháňania zaostávania
našej intervenčnej medicíny za
svetom a zavádzania nových
liečebných postupov do bežnej
praxe u nás. Súčasťou toho
bola, samozrejme, aj intenzívna spolupráca s rôznymi
zahraničnými
pracoviskami,
>
školiace pobyty a operovanie
v zahraničí. Najďalej som sa
dostal operovať do Sao Paula
v> Brazílii. Išlo o priamy prenos
mojej operácie z nemocnice
Samaritano do plnej kongresovej sály na najväčšom endovas>
kulárnom
sympóziu na južnej
pologuli.
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ho vybavenia najmodernejších
operačných röntgenov či CT-čiek.
Tieto technológie sú v intervenčnej
medicíne veľmi dôležité, lebo sú
jedinou „vôdzkou v tme“, vďaka
ktorej sa operatér orientuje v cievnom systéme kdekoľvek v tele bez
porušenia telesnej integrity, teda
bez otvorenia tela. Operačným monitorom sa pre endovaskulárneho
špecialistu stali monitory, na ktorých sa priebeh výkonu kontroluje.
Aj eliminácia časti manuálneho výkonu a jeho nahradenie robotikou
je už realitou, aj keď v tejto oblasti
iba na úrovni výskumu a vývoja.
My lekári intervenční špecialisti
môžeme v tomto ohľade pokojne
spávať, tak skoro nás robotická
liečba ešte nenahradí.

Pri ktorých operáciách si niečo
podobné viete predstaviť?

Kedy podľa vás nastane doba,
že bude istý typ operácií už
vykonávať len softvér a „robot“
za minimálnej ľudskej asistencie?

Je to umenie ako každé iné, potrebujete nejaký talent a zvyšok
je drina. Tá práca vás proste musí
baviť, lebo primáša veľa obetí. Je
to zamestnanie na 24 hodín a 7 dní
v týždni, dávate v ňom kus seba a aj
svojho zdravia. Pracujete deň a noc
v maximálnom strese, v ionizujúcom
žiarení a nosíte 12-kilogramovú olovenú ochrannú vestu a zásteru. Do
svojho „umeleckého diela“ potom
ďalej vkladáte nadobudnuté vedomosti, zručnosti a vlohy. Tak ako pri
umení, aj tu platí, že ak dvaja robia
to isté, nemusí to byť to isté.

Operácie bez skalpela sú
výrazne bezpečnejšie a šetrnejšie k organizmu pacienta
Intervenčná medicína a endovaskulárna liečba sa takým
výrazným spôsobom presadila
práve preto, lebo je vo všeobecnosti omnoho bezpečnejšia ako
otvorená chirurgická liečba.
Úmrtie
počas výkonu je u nás
>
naozaj raritné. Hlavnou výhodou
intervenčných výkonov je ich
výrazne nižšia invazivita, nepotrebnosť
otvorenia tela, malé
>
krvné straty, menej komplikácií,
krátka rekonvalescencia a väčšinou nepotrebnosť celkovej
anestézy,
teda možnosť operácie
>
v lokálnom znecitlivení.
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MUDr. Ivan Vulev,
riaditeľ Nemocnice
CINRE je držiteľom
mnohých významných
ocenení ako Krištáľové
krídlo, Zlatý biatec,
TOP lekár a ďalších.

Robotická intervenčná liečba sa vo
svete testuje na niekoľkých pracoviskách a pri vybraných, jednoduchších intervenčných výkonoch.
Určite má budúcnosť a ešte v tejto
dekáde 21. storočia nájde aj svoje
špecifické uplatnenie v bežnej praxi.

Keď operujete „ručne“
a vykonávate manuálne úkony
v cievach, navyše pri plnom
vedomí pacienta, a teda
s rizikom povedzme jeho
nečakaného pohybu, nemáte
obavu z prirodzenej ľudskej
chyby? Ako sa dajú trénovať
manuálne zručnosti, ktoré lekár
vášho zamerania pri svojej práci
potrebuje?

Je nejaká špeciálna operácia či
príklad, na ktorý ste extra hrdý?

Takých je viac, nové a komplikované operácie, ktoré sme zaviedli do
bežnej praxe u nás, alebo unikátne
výkony, ktoré boli jedinečné aj
v celosvetovom meradle. Na tejto
medicíne je krásne, že sa vyvíja
takým tempom, ako sa vyvíjajú aj
najmodernejšie technológie, ktoré

Operácie
sú umením,
do ktorého vkladáte
kus seba samého.
používame každý deň. Rovnako dynamicky, ako sa vyvíja náš osobný
počítač alebo mobil, tak sa za posledných 20 rokov vyvíjala aj naša
špecializácia. Je priamo závislá, čo
sa týka navigácie endovaskulárnej
liečby, od najmodernejších počítačových rádiologických zobrazovacích technológií až po najnovšie

materiálové technológie, ktoré sa
zase uplatňujú pri vývoji inštrumentária a implantátov, s ktorými
dennodenne pracujeme.

Ste riaditeľom nemocnice,
čo vás, samozrejme, zaťažuje
aj množstvom manažérskej,
prípadne administratívnej práce.
Ako sa vám darí nájsť balans
medzi vašou lekárskou prácou
a manažérskym vyťažením?
Operujete teraz menej, ako keby
ste povedzme neboli riaditeľom?
Mňa moja práca vždy bavila a rovnako je to aj teraz. Takže manažérsky život, ktorý je tiež o napĺ-

ňaní výziev, si ešte spríjemňujem
náročnými operáciami, pri ktorých
sa musím extrémne koncentrovať,
a zase potom iným spôsobom pookrejem (úsmev).

V akom veku ste sa rozhodli pre
štúdium medicíny a čo vás k tomu
motivovalo? Neľutujete svoje
rozhodnutie?
Nie. Keďže som vyrastal v lekárskom prostredí, tak som sa s tou
myšlienkou pohrával už odmalička.
Mal som preto dostatok času a aj
informácií, aby som si to dobre
premyslel a toto rozhodnutie
neľutoval.

Vyštudoval na LF UK v Bratislave. V roku 2018 spolu
so svojím tímom vybudoval
Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby
(CINRE), ktoré sa zameriava na
najmodernejšiu miniinvazívnu
liečbu najsmrteľnejších ochorení.
Pôvodom je Šaľan a je považovaný za jedného z najlepších
intervenčných rádiológov
a kapacitu európskeho formátu.
MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH,
je riaditeľom Centra intervenčnej
neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE). Je aj bývalým
odborníkom MZ SR pre rádiológiu, člen mnohých lekárskych
spoločností a držiteľ viacerých
ocenení. Uskutočnil viac ako
10-tisíc endovaskulárnych
zákrokov, mnohé z nich vlastne
zaviedol do praxe.

MUDr.
Ivan Vulev,
PhD., MPH,
FCIRSE

