
Neoplatí sa čakať na zázrak 

 

Rozhovor s MUDr. Davidom Liškom, primárom kardiológie Centra 
intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE). 

 

Kardiovaskulárnych pacientov máme oveľa viac ako ostatných 
dohromady, vrátane onkologickych ochorení. Podľa skúseností, 
berieme to ležérnejšie ako iné choroby. Ako by sa to inak dalo 
vysvetliť, keď pacient v noci má problémy s dychaním, opúchajú mu 
nohy a ešte stále nevyhľadáva lekársku pomoc... Oplatí sa čakať na 
zázrak, že to prejde?   

-Je pravda, že ochorenia kardiovaskulárneho systému predstavujú akúsi 
epidémiu tohto tisícročia. Vyplýva to aj z toho, že ochorenia, ktoré zabíjali 
v minulosti už liečiť vieme - typickým príkladom je pokles úmrtnosti na 
infekčné ochorenia v súvislosti s vývojom antibiotík. Naopak, aj vďaka 
nášmu životnému štýlu stúpa výskyt tzv. civilizačných ochorení, a preto sa 
o post “najväčšieho zabijaka” bijú kardiovaskulárne a onkologické 
ochorenia. Napríklad také chronické srdcové zlyhávanie má v 5-ročnom 
horizonte väčšiu úmrtnosť než všetky druhy rakoviny, okrem rakoviny 
pľúc. Čo sa týka toho vyčkávania, žiaľ, zázraky sú v kardiológii vzácne. 
Len minimum kardiovaskulárnycho ochrení prejde samo od seba. 

Podla WHO sú najčastejšou príčinou úmrtí v tzv. západnej civilizácii 
kardiovaskulárne choroby, ktoré sa zaraďujú medzi chronické 
diagnózy. Prečo narastá ich počet práve po 50. roku života a 
častejšie u mužov?   

-Veľkú úlohu zohráva genetika. Keď napríklad pozitívna rodinná 
anamnéza kardiovaskulárnych ochorení - to jest ich výskyt pred 55. rokom 
u muža 65. rokom u ženy u pokrvných príbuzných sa považuje za 
významný rizikový faktor. Odpoveď, prečo u žien nastupujú 
kardiovaskulárne ochorenia neskôr je ukrytá v hormónoch. Do menopauzy 
je žena pred progresiou aterosklerózy čiastočne chránená svojimi 
estrogénmi. Preto majú ženy pred mužmi cca 10-ročný náskok.   

Každý z nás sa narodí s určitými genetickými vlastnosťami a viacerí 
sa vyhovárajú na to, že aj tak sa nedá nič robiť, lebo aj príbuzní 
zomreli na KVCH, tak aj jeho asi čaká podobný osud. Je to pravda 
alebo jednoduchá výhovorka?  



-Toto je jednoznačná výhovorka. Ako som už spomínal, pozitívna rodinná 
anamnéza je silný rizikový faktor. Patrí medzi faktory, ktoré sú 
neovplyvniteľné (genetickú výbavu si nevyberáme). O to viac sa preto 
treba starať o rizikové faktory, ktoré ovyplyvniteľné sú. Zdravý životný štýl, 
dôsledná liečba tzv. rizikových ochorení ako sú napríklad vysoký krvný 
tlak,  vysoký cholesterol.   

Ako sa dá chrániť a posilňovať kardiovaskulárny systém počas 
života?  

 -Základom je zdravá životospráva. Vyvážená strava, nefajčiť, dostatok 
pohybu a spánku. 

Akú úlohu zohráva v tom pravidelny pohyb?  

 -Je nezastupiteľný. Aeróbne aktivity naše srdce tonizujú (posilňujú). 
Dostatok pohybu pozitívne ovplyvňuje aj hladinu krvných tukov – vedie 
k zvýšeniu tzv. „dobrého“ HDL cholesterolu.  

Vaše zariadenie CINRE je známe tým, že vykonáva také zákroky, 
ktoré na Slovensku vykonávajú málokde alebo nikde. Pracujete s 
najmodernejšími technológiami, pacientov máte z celého Slovenska. 
Menovite, ktoré sú tie zákroky, ktoré sa dajú riesiť aj bez klasickej 
operácie?  

-Naše zariadenie je klasické kardiocentrum. Našou snahou je komplexný 
prístup k pacientovi s kardiovaskulárnym ochorením. Od diagnostiky po 
liečbu a prevenciu. Gro našej práce predstavujú selektívne koronarografie 
– invazívne vyšetrenie, keď cez tepnu na zápästí zavedieme katéter až do 
ciev, čo zásobujú srdce, kde vieme zobraziť a následne ošetriť prípadné 
zúženia alebo uzávery týchto tepien. Keďže sa zákrok robí cez ruku, 
pacient  po ňom nie je limitovaný v pohybe a štandardne ho po 24-
hodinách prepúšťame domov. Špičkové prístrojové vybavenie a tím 
erudovaných odborníkov predstavujú záruku kvalitnej medicíny. Ako prví 
sme použili systém „Pulsecath“ – ľavokomorovú podporu. Ide 
o zariadenie, ktoré cez katéter zavedený do ľavej srdcovej komory 
pulzatilne prečerpáva krv do aorty, čím odľahčí prácu srdca. Pulzatilný 
charakter toku je synchronizovaný s akciou srdca, čím sa dosahuje 
prirodzený prietok krvi do tkanív. Vďaka tomuto zariadeniu sme mohli 
realizovať plastiku – spriechodnenie koronárnych tepien u extrémne 
rizikového pacienta s ťažko poškodenou funkciou srdcového svalu. Výkon 
prebehol úspešne, pacient bol 48 hodín po zákroku prepustený. Pri 
následnej kontrole pociťoval výraznú úľavu, echokardiografiou (ultrazvuk 
srdca) sme potvrdili zlepšenie funkcie.  



 

 

September je mesiac srdcových chorôb. Čo je hlavným posolstvom 
v tomto roku?  

-Neobmedzoval by som to len na konkrétny mesiac, či rok. Našou snahou má 

byť celoročne šíriť osvetu o kardiovaskulárnych ochoreniach a možnostiach ich 

liečby. Absolútne kľúčová má byť prevencia, aby sme dokázali predchádzať ich 

vzniku, či aspoň spomaliť ich priebeh. Veci ako zdravý životný štýl, nefajčenie, 

pohyb by nám mali byť familiárne stále, nielen v septembri. 


