
 A 2017-18-as év fordulóján 
csapatával megalakította a 
csúcsminőségű CINRE-t. Utó-
lag hogy érzi: helyes volt ez a 
lépés?
A kérdés nem ez. Akkor válaszút 
előtt álltunk: vagy nem megfelelő 
körülmények között folytatjuk a 
neurointervenciós kezelést a Mic-
kiewicz utcai kórházban, vagy lé-
pünk. Közölték velünk, hogy az 
intézetnek mások a prioritásai, 
ezért a csapat több tagja külföldre 
kacsingatott. A magánszektor nagy 
előnye, hogy összehasonlíthatatla-
nul rugalmasabb, mint az állami. 
Folytatni akartuk a munkát, és a 
21. századnak megfelelő szintre 
emelni. Jobb nem is történhetett 
volna betegeinkkel, mint az, hogy 
olyan körülményeket teremtet-
tünk nekik, amelyek között maga-
sabb szinten kezelhettük őket.

 Hogy került kapcsolatba az 
intervenciós radiológiával, ami 
Szlovákiában széles körben 
még nem elterjedt szakterü-
let?
Már orvostanhallgatóként a kardi-
ológiát és az intervenciós kardioló-
giát választottam. Elvarázsolt a 
rendkívül hatékony mini invazív 
kezelés, aminek lényege, hogy a 
testet nem kell műtéti sebbel elcsú-
fítani, szövődménye alig van, a vér-
veszteség alacsony, lerövidül a keze-
lés ideje, s olyan betegségek kezelé-
sére is van lehetőség, amelyeket ed-
dig nem tudtunk gyógyítani. Az 
intervenciós radiológia akkor még 

gyerekcipőben járt, és elmaradt az 
intervenciós kardiológia mögött.  
Összefüggést fedeztem fel a szerve-
zet erei, főleg az agy erei között. A 
számítógépes ábrázoló technológi-
ák és az új gyógyászati anyagok tel-
jesen új távlatokat nyitottak a keze-
lésben. Az intervenciós radiológia 
ma a leginnovatívabb orvosi szak-
terület, és örülök, hogy úgy dön-
töttem, ahogy döntöttem.

 Halálos betegségeket – agyi 
érkatasztrófát, aneurizmát, 
vagyis érkiboltosulást, szívin-
farktust stb. – kezel. Melyikből 
van a legtöbb? A modern or-
vostudomány hogyan tud ve-
lük megbirkózni?
A kardio- és a neurovaszkuláris be-
tegségből van a legtöbb, többségük 

halálos, de ez mind felesleges halál, 
amit hosszabb ideje szemünkre vet 
az Európai Bizottság. E betegségek 
többségét legeredményesebben épp 
az intervenciós kardiológia és radio-
lógia módszereivel tudjuk kezelni. 
Az intervenciós medicina napról 
napra fejlődik, mi pedig erre szako-
sodunk. Úgy döntöttünk, hogy ezt 
a kezelést mind a három progra-
munkba, vagyis a kardio, a neuro és 
az angio programunkba beépítjük  
nonstop, vagyis hetente 7 napon, 
naponta 24 órán át biztosítjuk. Ez 
sikerült is. A CINRE kórháznak 58 
férőhelye és 200 alkalmazottja van. 
Azt hiszem, hogy betegeink tudják 
legjobban értékelni azt, amit megte-
remtettünk: a kezelés elérhetőségét 
és magas színvonalát. A CINRE-
ben évente 4500, közvetlen életve-
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Az év orvosa dr. Ivan Vulev

„Nagyon jó érzés
életet menteni”
Csaknem lehetetlen dolgot hajtott végre. Rekordidő alatt alapítot-
ta meg a csúcsminőségű pozsonyi Intervenciós Neuroradiológiai és 

Endovaszkuláris Kezelési Központot (CINRE). A betegek szerint Szlo-
vákiában ez a központ a legjobb, évente 4500 beteget műtenek itt. 

A legjobb radiológiai orvos lett, és megkapta a Kristályszárny életműdí-
ját. Nemzetközileg ismert és elismert szakember, akinek minden egyes 

beteg új kihívást jelent. Ő dr. Ivan Vulev, a CINRE igazgatója.

szélyben lévő beteget műtünk meg 
Szlovákia minden részéről. Mun-
kánkat legjobban a műtétek száma 
és az minősíti, hogy a betegek ér-
deklődnek módszereink  iránt.

 A CINRE egyik kitüntetést 
kapja a másik után. Minek tu-
lajdonítja ezt a sikert?
A betegellátást szolgáltatásnak tar-
tom, a szolgáltatás pedig mindig a 
szakképzett emberekről szól. Ter-
mészetes, hogy ezeknek a szakem-
bereknek a legmodernebb műsze-
reket és egészségügyi segédanyagot 
kell biztosítani. Személyi és anyagi-
technológiai bázisunkat úgy építet-
tük ki, hogy az első helyen mindig 
a beteg áll,  hogy hűek maradjunk 
filozófiánkhoz: Állandó haladás és 
innováció, orvosi csúcsminőség.

 tapasztalatai szerint milyen 
a dél-szlovákiai emberek 
egészségi állapota? Sok a pá-
ciense erről a vidékről? 
A dél-szlovákiai lakosság egészségi 
állapota semmiben sem különbö-
zik az országos átlagtól. Igaz, a 
CINRE hozzáférhetővé tette a dél-
szlovákiai akut betegek számára a 
magas színvonalú betegellátást, hi-
szen a mentők erről a vidékről az  
infarktusos vagy agyi érkatasztrófá-
ban szenvedő betegeket automati-
kusan hozzánk szállítják. Ráadásul 
a kórház személyzetének egy része 
Dél-Szlovákiából származik, így 
tud magyarul, akárcsak én. A dél-
szlovákiai páciensek előszeretettel 
választanak minket egyrészt a ma-
gas szintű ellátás, másrészt a már 
említett okok miatt.

 A karácsonyhoz és az új év-
hez közeledvén mindenki lel-
tárt készít. Önnek mit jelentett 
2019?
Az Általános Egészségbiztosító ügy-
feleinek értékelése alapján a legjobb 
kórház a miénk lett. Nagy hírnevet 
szereztünk külföldön is. A világ 
több országából érkezett szakembe-
rek-orvosok nálunk sajátították el a 
legmodernebb intervenciós eljárá-
sokat. Sokat tettünk azért, hogy 
Szlovákiában egyre kevesebben hal-
janak meg feleslegesen, ezenkívül a 
szlovákiai egészségügy jó hírét kelt-
jük a világban. Azt hiszem, 2019 si-
keres év volt számomra.

 több ezer beteget gyógyí-
tott meg, mentette meg az 
életüket. Milyen érzés ez?
Szeretem ezt a munkát, kielégít. 
Minden jó érzést meg lehet szokni,  
és az életmentés jó érzés. A műté-
ten kívül az is örömmel tölt el, 
hogy irányításom alatt fejlődik a 
kórház, egyre jobban ismerik és ke-
resik a betegek.

 Mi tart eddigi legnagyobb si-
kerének? 
Az orvos munkája küldetés, és ez 
nem frázis. Orvosként végzett 
munkámat csak a betegeim tudják 
értékelni. Legnagyobb sikernek a 
CINRE megalapítását és az ered-
ményeimet tartom. 

 Mivel tölti szabadidejét? Mi 
az életfilozófiája? 
Kevés szabadidőm van, azt viszont 
szívesen töltöm a családommal és a 
barátaimmal. Életfilozófiám: az 
légy, aki vagy. 

 Mit kíván 2020-ra Szlovákiá-
nak és egészségügyének?
Azt kívánom, hogy szabaduljon 
meg a politikától. Ez nemcsak az 
egészségügynek, az egészségügyi 
dolgozóknak, hanem főleg a páci-
enseknek segítene.
 Dobroslava Krajačičová

Sztárok életmódja

Ünnepek alatt is már
az olimpiára gondol

„Többféle kezelést kaptam – 
hiperbarikus kamra, ózon- és lé-
zerterápia, vitaminok –, és érzem, 
hogy lassan rendbe jövök – 
mondta el Volko, aki az Európa-
játékokon ezüstérmes lett. A sérü-
lést követő rövidebb pihenő után  
nekiláttak a felkészülésnek, ami 
karácsonykor sem fog szünetelni. 
Az eddigi legnehezebb idény elé 
néznek, a tokiói olimpia minden 
eddiginél keményebb edzéstervet 
igényel. S ezt csak akkor tudja tel-
jesíteni, ha egészséges lesz. „Öt év 
közös munka után két éve tudjuk, 
hogy a siker mellett a sérülés ve-
szélye is fennáll, mert elértük az 
emberi szervezet fiziológiai képes-
ségének a csúcsát – vázolta edzője, 
Naďa Bendová. – A legfontosabb 
az volt, hogy az edzésmennyiséget 
ne növeljük, de a teljesítményszin-
tet megtartsuk.” Azt gondolná az 
ember, hogy ez nem lehet gond, 
mert hogy a legjobb hazai atléta 
körül biztosan egész orvoscsapat 
forog. Mint kiderült, ez nálunk 
intézményesített formában még 
mindig nem biztosított. Nincse-
nek körülötte  sportorvosok, akik 
arról gondoskodnának, hogy meg-
előzzék a sérülést. Volko edzői 

most azt próbálják kideríteni, mi 
zajlik a kitűnő sprinter szervezeté-
ben. Több szakemberrel is konzul-
táltak, s kizárásos alapon próbál-
nak választ keresni a kérdésre. Ed-
dig arra jöttek rá, hogy a szervezet 
belső környezetének állandóságát 
kell biztosítani mindazzal, ami eb-
be beletartozik, az étkezéstől  a 
táplálék-kiegészítőkön át az im-
munrendszer megfelelő működé-
séig, vagyis hogy semmit ne hagy-
janak figyelmen kívül, ami az ízü-
letek és az izmok működésére hat. 
A törökországi edzőtáborból dec-
ember 16-án érkezett haza Volko 
és kis csapata, és bár az ünnepeket 
itthon töltik, a karácsony is az 
olimpiai felkészülés jegyében zaj-
lik. Az edzés ekkor sem szünetel. 
Január 2-ig a pozsonyi csarnokban 
edzenek, utána pedig újra mele-
gebb vidékre költöznek.  (urbán) 

Legnagyobb kincs az egészség. Tudatában van ennek a legjobb 
szlovák atléta, Ján Volko is. A 60 méteres vágta idei glasgow-i fe-
dett pályás Európa-bajnoka az őszi katari világbajnokságra néhány 
hónapja tartó makacs izomsérülése miatt nem jutott el. Akkor a 
jobb combja okozott gondot, később pedig a bal. Az izomszakadás 
másfél centiből tízcentisre nőtt. Mivel jövőre olimpia lesz, ő és 
edzői tisztában voltak vele, hogy rendbe kell jönnie, csak úgy tud 
százszázalékosan felkészülni.

December 23. – a Hold 
a Skorpió jegyében van

Még az ágyban mindkét kezé-
vel először a jobb, majd a bal 
térdét húzza a mellkasához, 
utána pedig mindkét térdét 
egyszerre. Enyhe nyomást gya-
korol vele a vastagbélre, ezzel 
segíti a megemésztett étel ter-
mészetes haladását. 

December 24–25. – a Hold 
a Nyilas jegyében van

A Nyilas a combot, a csípőt, a 
keresztcsontot és a mozgékony-
ságot befolyásolja. Simogassa 
meg a lábát, egész életében ci-
peli önt. Egész évben boldog 
akar lenni? Keresse meg a szent-
este reggelén felszeletelt kalácsba 
sütött borsószemet. Szeretné, ha 
mindenki kedvelné? Szentestén 
kenje be az arcát mézzel. Szeret-
né házát megvédeni a rossz 
erőktől? Szentestén legyen az 
asztalon fokhagyma, méz és fe-
kete kömény. Sok pénzt szeret-
ne? Tegyen a pénztárcájába egy 
pikkelyt, amit a szentestén elké-
szített halról vett le.

December 26–28. – a Hold 
a Bak jegyében van

A Bak befolyásolja a csonto-
kat, a térdet, a testtartást, a 
mozgást és a bőrt. A járás és a 
testtartás jellemzi az embert. 
Ha egyenesen áll, jobban ak-
tivizálódnak és feszesebbé vál-
nak a hasizmok. Ügyeljen ar-
ra, hogy elegendő mésszel lás-
sa el szervezetét. Ezzel erősíti 
az ideg- és izomrendszert, a 
szív működését, befolyásolja a 
vér alvadékonyságát. A tejter-
mékeken kívül természetes 
forrása a mák, a szezámmag 
és a mandula. Az ízületek me-
revségét a torna és a meleg 
fürdő oldja. Házi recept ízüle-
ti fájdalom ellen: pakolás re-
szelt krumpliból és tormából. 
Ha holdtöltekor böjtöl, egyen 
grépfrútot – flavonoidokat 
(felerősítik a C-vitamin hatá-
sát), folsavat (elengedhetetlen 
a sejtek növekedéséhez), kese-
rű glikoszid naringint (ser-
kenti az emésztést) és enzime-
ket (serkentik az anyagcserét) 
tartalmaz.
 (www.krasnapani.cz)
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