
MUDr. I. Vulev: Zachrániť život je veľmi dobrý pocit 

Na pomery v slovenskom zdravotníctve dokázal takmer niečo nemožné. Za rekordne krátky 

čas vybudoval špičkové pracovisko – Centrum intervenčnej neurorádiológie a 

endovaskulárnej liečby (CINRE) so sídlom v Bratislave. Podľa prieskumov spokojnosti 

pacientov je dnes najlepšou nemocnicou na Slovensku, ročne v nej odoperujú okolo 4500 

pacientov. Stal sa TOP lekárom v odbore Rádiológia a laureátom prestížneho ocenenia 

Krištáľové krídlo za rok 2019 v kategórii Mimoriadna cena za celoživotné dielo. Vo svojom 

odbore - intervenčnej rádiológii a neurorádiológii je uznávanou európskou a svetovou 

kapacitou. Každý jeden pacient je pre neho novou výzvou, novým príbehom. MUDr. Ivan 

Vulev, PhD., MPH, FCIRSE, riaditeľ CINRE. 

 

Na prelome rokov 2017 a 2018 ste spolu so svojim tímom založili špičkové pracovisko - 

Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE). Ako s odstupom 

času tento krok hodnotíte? Naplnili sa Vaše očakávania? Bol to podľa Vás správny krok? 

Otázka tak nestála, dostali sme na výber ďalej, pokračovať  v neurointervenčnej liečbe v 

neadekvátnych podmienkach, alebo ju robiť v  nemocnici na Mickiewiczovej. Bolo nám 

oznámené, že ústav má iné priority a tak sa mnoho členov tímu začalo obzerať po práci v 

zahraničí. Veľkou výhodou súkromného sektoru je, že je neporovnateľne flexibilnejší a 

efektívnejší ako ten štátny. Takže, keď sme chceli pokračovať v tom, čo robíme a rozvíjať to 

ďalej v podmienkach hodných 21. storočia, vedeli sme si to tu veľmi rýchlo vybudovať a 

prispôsobiť. Na konci dňa, nič lepšie sa našim pacientom stať nemohlo, v prostredí ktoré 

sme pre nich vytvorili ich liečime kvalitnejšie, komfortnejšie a s neporovnateľnou kapacitou.  

Čo Vás priviedlo k intervenčnej rádiológii? Je to predsa len špecializácia, ktorá zatiaľ nie je 

v slovenskom zdravotníctve veľmi vžitá... 

Na stážach ešte ako medik som si vyhliadol kardiológiu a intervenčnú kardiológiu. Dostala 

ma miniinvazívna a mimoriadne efektívna liečba, kedy sa neporušuje zvonka telo 

chirurgickou ranou, liečba má málo komplikácií, výrazne znižuje krvné straty a skracuje dobu 

liečby, zároveň otvára možnosti liečby aj ochorení, ktoré sme dovtedy liečiť nevedeli. Keďže 

intervenčná rádiológia bola v tom čase iba „v plienkach“ a za intervenčnou kardiológiou 

značne zaostávala, veľmi rýchlo som našiel paralelu v ostatných cievach na tele, hlavne v 

mozgu, kde počítačové zobrazovacie technológie a nové medicínske materiály síce neskôr 

ako v kardiológii, ale tiež otvorili úplne nové obzory a možnosti liečby. Intervenčná 

rádiológia je dnes považovaná za najinovatívnejšiu medicínsku špecializáciu vôbec a som 

rád, že som sa rozhodol tak, ako som sa rozhodol.  

V nemocnici CINRE sa zameriavate na liečbu najsmrteľnejších ochorení - cievna mozgová 

príhoda, aneuryzma, infarkt myokardu a ďalšie. Ktoré prevládajú a ako sa dokáže 

moderná medicína s nimi vysporiadať? 

Kardiovaskulárne a neurovaskulárne ochorenia sa najvýznamnejšie podieľajú na počte tzv. 

odvrátiteľných, teda zbytočných úmrtí, ktoré nám dlhodobo vyčíta Európska komisia. Je 

jasné, že dostupnosť tejto liečby ešte stále nie je u nás optimálna a drvivú väčšinu 



spomínaných stavov dnes dokážeme najefektívnejšie liečiť práve metódami intervenčnej 

kardiológie a rádiológie. Keďže intervenčná medicína je dnes v liečbe týchto stavov na pulze 

dňa, rozvíja sa doslova zo dňa na deň a my sa na ňu špecializujeme, rozhodli sme sa dostať 

túto liečbu vo všetkých troch programoch, teda neuro, kardio a angio pod „jednu strechu“ a 

poskytovať ju nonstop, to znamená 24hodín denne a 7dní v týždni. Toto sa nám aj podarilo, 

nemocnica CINRE má dnes 58 lôžok a 200 zamestnancov. Myslím, že to čo sme vybudovali 

vedia najlepšie doceniť naši pacienti, zvýšením dostupnosti a kvality ich liečby.  V CINRE 

ročne odoperujeme okolo 4500 pacientov, privážajú ich k nám z celého Slovenska, keď sú 

veľmi často v bezprostrednom ohrození života. Záujem pacientov o liečbu u nás, naše počty 

neodkladných operácií a ich výsledky, sú najlepšou vizitkou tejto kliniky a našej práce. 

CINRE dostáva jedno významné ocenenie za druhým. Čím si tento nádherný úspech v tak 

krátkom období existencie nemocnice vysvetľujete? 

Zdravotníctvo je služba a služby sú vždy o ľuďoch, o kvalitných ľuďoch. Samozrejmosťou je, 

aby tí ľudia mali k dispozícii aj potrebné najmodernejšie prístroje a zdravotnícky materiál.  

Naše personálne a materiálovo-technologické zázemie bolo vytvárané a budované tak, aby 

bol pacient neochvejne na prvom mieste a mohli sme od vzniku napĺňať naše krédo: 

Neustály pokrok a inovácie, najvyššia medicínska kvalita.  

V období Vianoc a nového roka každý z nás bilancuje. Čo pre Vás osobne i pracovne rok 

2019 znamenal? 

V roku 2019 sme sa podľa hodnotenia poistencov štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne 

stali najlepšou nemocnicou u nás. Získali sme si veľký kredit v zahraničí a za tak krátku dobu 

sa už u nás školili na rôzne najmodernejšie intervenčné postupy lekári - špecialisti z 15 krajín 

vo svete. Významne prispievame k znižovaniu odvrátiteľných úmrtí na Slovensku a šírime 

dobré meno slovenského zdravotníctva v zahraničí - ja myslím že to bol úspešný rok  

Pod Vašimi rukami prešli tisíce pacientov, ktorým ste zachránili život. Aký je to pocit? 

Je to práca, ktorá ma napĺňa, robím ju rád a iste je to aj droga – lebo na všetky dobré pocity 

si viete zvyknúť a zachrániť život je veľmi dobrý pocit. Ja túto prácu „prekladám“ s 

menežérskou, takže okrem operovania mám ďalšie dobré pocity z toho, ako sa nemocnica 

ktorú riadim rozvíja, napreduje a stále viac ju poznajú a vyhľadávajú pacienti. 

 

Čo považujete doteraz za Váš najväčší osobný a pracovný úspech? 

Práca lekára je poslaním, a to nie je žiadna fráza. Vašu prácu ako lekára vedia v skutočnosti 

doceniť iba Vaši pacienti. Napriek všetkému čo už mám za sebou, hľadiac na odozvu mojich 

pacientov, najväčším úspechom je pre nich a teda aj pre mňa, vznik a výsledky CINRE. 

Môžete nám niečo prezradiť aj zo svojho súkromia? Ako relaxujete? Čo je Vašim životným 

krédom? 

Voľného času mám veľmi málo, rád ho trávim v kruhu rodiny a priateľov. Mojim krédom je 

byť sám sebou



Čo by ste popriali Slovensku a slovenskému zdravotníctvu do roku 2020? 

Aby sa odpolitizovalo. Veľmi by to zdravotníctvu, zdravotníkom a hlavne pacientom 

pomohlo. 

Dobroslava Krajačičová 


