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Špičkové Centrum intervenčnej 
neurorádiológie a endovaskulárnej 
liečby (CINRE) so sídlom v Bratisla-
ve sa tiež, ako aj iné nemocnice na 
Slovensku, muselo vysporiadať so 
súčasnou epidemiologickou situá-
ciou. Ako s ňou bojuje a aké opatre-
nia muselo prijať nám porozprával 
riaditeľ a intervenčný rádiológ 
CINRE MUDr. Ivan Vulev, PhD., 
MPH, FCIRSE.

Text/Dobroslava Krajačičová

Foto/Peter Frolo a archív CINRE

Koronakríza 
nám niečo berie, 
ale aj dáva 
MUDr. Ivan Vulev

Riaditeľ a intervenčný rádiológ CINRE MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE
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Slovensko a celý svet bojuje s pandé-
miou koronavírusu Covid-19. Ako sa 
s týmto vysporadúva unikátne Centrum 
intervenčnej neurorádiológie a endo-
vaskulárnej liečby (CINRE), špeciali-
zovaná nemocnica na najsmrteľnejšie 
civilizačné ochorenia? Veď napokon 
aj Vy ste v 1. línii, keďže pacientom 
robíte akútne výkony, a teda nie je čas 
im robiť testy na koronavírus. Alebo?
Slovensku Európska komisia dlhoročne 
vyčíta vysokú mieru odvrátiteľných alebo, 
ak chcete zbytočných úmrtí v rámci krajín 
Európskej únie. Je ich niekoľko tisíc ročne 
a sú spôsobené mnohými faktormi, ale 
v ich čele je predovšetkým relatívne nižšia 
dostupnosť tejto liečby u nás. To bola 
práve vízia vzniku nášho centra a novej 
nemocnice CINRE v hlavnom meste - 
zvýšiť dostupnosť v liečbe obehových 
porúch - teda kardiovaskulárnych a neu-
rovaskulárnych ochorení. Keďže v našej 
nemocnici od jej vzniku dominuje hlavne 
akútna starostlivosť, aby sme mohli 
ďalej napĺňať naše poslanie, pristúpili 
sme ihneď po vyhlásení pandemických 
opatrení k zmenám a reprofilácii časti 
nemocnice, aby sme vedeli adekvátne 
reagovať v prípade koincidencie nálezu 
u našich pacientov s ochorením Covid-19. 
Sú to dôležité opatrenia a investície, aby 
sme pri hospitalizáciách akútnych obeho-
vých porúch neohrozovali iných pacientov 
a personál pozitívnym alebo potenciálne 
pozitívnym akútnym pacientom s koronou. 
Urobili sme, ale všetko preto, aby v čase 

pandemických opatrení na ne nedoplatili 
práve pacienti s obehovými poruchami 
a dramaticky sa v tieni týchto opatrení 
nezvýšili odvrátiteľné úmrtia na choroby 
obehovej sústavy.

V tejto súvislosti mi nedá opýtať sa. 
Ako to vnímate Vy ako špičkový lekár? 
Epidémie tu boli, sú aj budú, ale pred-
sa len, je ochorenie Covid-19 naozaj 
takým strašiakom, ako to zo všetkých 
strán počúvame? 
Pozrite, na Slovensku umiera cez 
50-tisíc ľudí ročne, teda mesačne od 
4000 – 4500 obyvateľov. Viac ako 
polovica úmrtí je spôsobená obehovými 
poruchami a asi štvrtina onkologickými 
ochoreniami. Z toho je zjavné, že ochro-
menie zdravotníctva v liečbe neinfekč-
ných ochorení môže mať ďaleko katastro-
fálnejšie a fatálnejšie následky na našu 
populáciu, ako aj ten najdrastickejší 
scenár korony, povedzme z Talianska. 
Pri prepočte na počet obyvateľov u nás 
by sme hovorili o kumulovanej úmrtnosti 
okolo 2000, čo nedosahuje ani na našu 
mesačnú mortalitu na obehové choroby. 
Nakoniec čas ukáže, prečo sa ani takéto 
scenáre u nás a v mnohých iných kraji-
nách nenaplnili. Osobne som zvedavý na 
odpovede, napríklad aj v súvislosti s očko-
vaním proti tuberkulóze.

Mali ste už nejakého pozitívneho 
pacienta na Covid-19?
Nie, u nás v CINRE sme takého hospi-

talizovaného pacienta nemali. Mali sme 
množstvo planých poplachov a podozri-
vých, ale po steroch sa u nich koronavírus 
nepotvrdil. 

Čo máte v CINRE nové?
Mottom nemocnice CINRE je “neustály 
pokrok a inovácie, najvyššia medicínska 
kvalita”, a tak sme po dôslednom zvážení 
aj koronakrízu zobrali ako príležitosť, 
ktorá nám niečo berie, ale aj dáva. Okrem 
zriadenia infekčnej JIS so samostatnou 
vzduchotechnikou v oddelenom trakte 
s filtrom, doplnenia ventilátorov a sys-
tému extrakorporálnej oxygenácie (tzv. 
ECMO), dobudovali sme aj štvrté praco-
visko so stacionárnym katetrizačným rőnt-
genom pre akútny kardiologický program 
v infekčnej zóne.

Vo februári ste získali prestížne oce-
nenie Krištáľové krídlo za celoživotné 
dielo. Aký je to pocit byť medzi najlep-
šími z najlepších? Okrem toho nemoc-
nica CINRE získava od pacientov jedno 
ocenenie za druhým... 
Pre mňa je pacient na prvom mieste, je 
to súčasť môjho myslenia, výchovy a som 
rád, že toto krédo sa mi darí efektívne 
prenášať do celej nemocnice. Všetky tie 
ocenenia sú poďakovaním a zrkadlom, 
ktoré zamestnancom celej nemocnice 
nastavujú naši pacienti. Dávajú nám 
neskutočnú spätnú väzbu, energiu a mo-
tiváciu pokračovať v tom, čo a ako robíme 
ďalej. Stáť v čele všetkých tých priesku-
mov spokojnosti pacientov je pre každého 
zamestnanca nemocnice prejav veľkého 
rešpektu, ale aj záväzok.

Čo by ste popriali slovenskému 
zdravotníctvu práve v tomto období 
pandémie?
Aby sa konečne odpolitizovalo.


