
september/2020   strana 13

Liečba CHOCHP – súčasná situácia
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Chronická obštrukčná choroba pľúc 
(CHOCHP) je závažné ochorenie, 
ktoré má nesmierny dosah na kva-
litu života pacientov a predstavu-
je obrovskú záťaž na zdravotnícky 
systém, ako aj ekonomiku(1). V am-
bulanciách, ale aj na oddeleniach, 
neustále narastá počet chorých  
a v dôsledku zmien v prevalencii 
fajčenia sa čoraz viac diagnostikuje 
aj u ženského pohlavia a v mlad-
ších vekových skupinách pacien-
tov. Epidemiologické údaje doku-
mentujú, že prevalencia ochorenia  
u dlhoročných fajčiarov môže byť 
až v 26%. Na Slovensku je približne  
90 000 pacientov sledovaných s to-
uto diagnózou (2,3), avšak je viac ako 
isté, že mnoho prípadov ochore-
nia v populácii nie je zachytených.  
Práve tzv. včasné štádiá CHOCHP 
sú najlepšie ovplyvniteľné liečeb-
nými intervenciami, avšak pacienti  
s miernou formou ochorenia poci-
ťujú minimum symptómov a lekára 
nevyhľadávajú. Skríning ochorenia 
spočíva v preventívnych vyšetre-
niach pneumológom a spirometrii. 
Realita je však taká, že akékoľvek 
skríningové a preventívne opatre-
nia narážajú na nezáujem pacientov  
o svoje zdravie. K tomu všetkému 
sa v súčasnosti pridáva pandémia 
COVID-19, ktorá významne zhorši-
la prístup k funkčnému vyšetreniu 
pľúc a tiež ochotu pacientov navští-
viť pľúcneho lekára z dôvodu obavy 
z nákazy v ambulanciách.
Na druhej strane, môžeme kon-
štatovať, že pri máloktorom pľúc-
nom ochorení bol v poslednom 
období zaznamenaný taký pokrok 
v liečbe ako práve pri CHOCHP. 
Za posledných 15 rokov sme sa  
v liečbe posunuli od jednoduchých 
bronchodilatancií cez kombinácie 
bronchodilatancií s inhalačnými 
kortikosteroidmi (na prelome mi-
lénia boli vyhradené len na liečbu 
bronchiálnej astmy), k tzv. duálnym 
bronchodilatanciám až ku trojkom-
bináciám molekúl v jednom inhalá-
tore. Manažment pacientov a liečba 
CHOCHP na Slovensku sa význam-
ne opiera o odporúčania Globálnej 
iniciatívy pre liečbu CHOCHP, ktoré 
boli naposledy aktualizované v tom-
to roku (1,4,5). Posledná úprava odpo-
rúčaní ohľadom diagnostiky ocho-
renia sa znova vracia k úprave spred 
roku 2011 a to hlavne v tom, že znova 
prízvukuje hlavný aspekt ochorenia, 
a to je obštrukcia dýchacích ciest. 
GOLD zdôrazňuje, že diagnóza 
CHOCHP môže byť postavená len 
pri uskutočnení spirometrického 
vyšetrenia a potvrdení obštrukčnej 
ventilačnej poruchy. Obštrukcia dý-
chacích ciest je v prípade CHOCHP 
striktne určená postbronchodila-

tačnou hodnotou (je nutné vyko-
nať bronchodilatačný test) pomeru 
FEV1/FVC (objem vzduchu vydých-
nutého za 1 sekundu/ forsírovaná vi-
tálna kapacita) pod 70 % (0,7) (1,2). 
V rámci určenia závažnosti ochore-
nia sa u pacienta aktuálne používa 
kombinované hodnotenie, ktoré 
zohľadňuje závažnosť obštrukcie 
dýchacích ciest so známym dele-
ním na tzv. skupiny GOLD 1 až 4  
a pridáva sa dvojrozmerné hodnote-
nie symptómov a rizika exacerbácií 
CHOCHP označením písmenami 
A-D (1) (Obr. 1).
Takáto charakteristika sa u pacien-
ta používa včasne po stanovení 
diagnózy a jej hlavným prínosom je 
uľahčenie rozhodovania o nasadení 
liečby. V súčasnej dobe, keď sa často 
hovorí o „personalizovanej“ medi-
cíne, práve toto delenie ochorenia 
(zohľadňujúce pľúcne funkcie, exa-
cerbácie a symptómy) umožňuje 
lepšie charakterizovať konkrétneho 
pacienta a terapiu cieliť presnejšie 
ako len pri klasifikácii podľa spiro-
metrie. Je veľmi dôležité upozor-
niť na fakt, že CHOCHP je zložité  
a komplexné ochorenie s mnohými 
fenotypmi, komorbiditami a kom-
plikáciami a je nutné, aby ochorenie 
sledoval a manažoval pneumológ  
v spolupráci s ostatnými špe-
cialistami a obvodným lekárom.  
Starostlivosť pneumológa o pa-
cienta zďaleka nezahŕňa len pre-
skripciu inhalátorov a je nežiaduce, 
aby sa z jeho strany obmedzila na 
spirometriu raz za pol roka a uvoľ-
nenie preskripcie „sprejov“ pre spá-
dového lekára. U pacientov s jed-
noznačne stanovenou diagnózou 
je manažment a liečba ochorenia 
kombináciou nefarmakologic-
kých a farmakologických postupov.  
Z nefarmakologických je na prvom 
mieste ukončenie fajčenia, preto-
že je predpokladom účinnej liečby  
a kontroly ochorenia a je najúčinnej-
šou intervenciou, ktorá dokázateľne 
spomaľuje pokles pľúcnych funk-
cií aj u rozvinutého ochorenia (1,4,5,6). 
Patrí sem aj rehabilitácia (vrátane 
dychových cvičení) pod vedením 
edukovaného fyzioterapeuta, ktorá 
je vhodná u pacientov so stabilizo-
vanou CHOCHP a je preukázaný jej 
efekt zlepšenie priebehu ochore-
nia, redukciu hospitalizácií, ako aj 
na zníženie nákladov na zdravotnú 
starostlivosť (7). Na Slovensku sa na 
respiračnú fyzioterapiu zameriavajú 
viaceré kúpele nielen v Tatranských 
sanatóriách, ale aj v iných horských 
oblastiach (Tatranská Kotlina, Tat-
ranská Polianka, Červený Kláštor, 
Štós a iné), ale venuje sa jej aj čoraz 
viac ambulantných fyzioterapeutov. 
Pacienti s chronickými respirač-

nými ochoreniami sú v zvýšenom 
riziku infekcií dýchacích ciest a exa-
cerbácii CHOCHP, preto je vhodné 
pravidelné očkovanie proti chrípke 
aj pneumokokom, ktoré taktiež pre-
ukázateľne znižuje počet ambulant-
ných ošetrení, hospitalizácií a tiež 
mortalitu (1,8). 
Farmakologická liečba CHOCHP 
je nástrojom, ktorým môže lekár 
účinne ovplyvniť priebeh ochore-
nia, zabezpečiť jeho kontrolu, zlep-
šiť pľúcne funkcie pacientov a ich 
symptómy a tiež predchádzať exa-
cerbáciám. Oproti minulosti máme 
dnes viacero možností a skupín 
liekov. Keďže algoritmus farmako-
terapie nie je presne stanovený, 
je umením lekára v klinickej praxi 
zohľadniť stav pacienta, aktuálne 
SPC (Summary of Product Charac-
teristic) liekov, limitácie zdravotných 
poisťovní, medzinárodné aj národné 
odporúčania. Za základ terapie je  
u každého pacienta považovaná 
inhalačná bronchodilatačná liečba 
s jednoznačnou preferenciou bron-
chodilatátorov s dlhým účinkom 
pred krátkoúčinkujúcimi uvoľňo-
vačmi obsahujúcimi salbutamol, fe-
noterol a ipratrópium. Dnes máme 
k dispozícii široké spektrum dlho-
dobo pôsobiacich (s 12–24-hodino-
vým účinkom) inhalačných liekov, 
viaceré z nich sú často kombinova-
né spolu alebo s ICS do jedného in-
halátora za účelom zvýšenia účinku  
a zlepšenia compliance. Najčastej-
šie kombinácie uvádza tabuľka 1.

Iniciálna liečba CHOCHP pri stano-
vení diagnózy sa opiera o klasifiká-
ciu z hľadiska závažnosti symptó-
mov a rizika pacienta. U menej 
rizikových pacientov s miernejšími 

symptómami sa začína monotera-
piou, v praxi sa preferujú preparáty 
skupiny LAMA oproti monoterapii 
LABA (9). V prípade významného po-
klesu pľúcnych funkcií a pretrvávaní 
dýchavice sa dnes úspešne použí-
vajú tzv. duálne bronchodilatanciá, 
ktoré prinášajú výhody v podobe 
výrazne účinnejšej bronchodilatá-
cie, úľavy od symptómov, redukcie 
exacerbácií CHOCHP a používa-
nia záchrannej medikácie (SABA/
SAMA) v porovnaní s monokompo-
nentnou terapiou(10). Predmetom ši-
rokej a dlhodobej  diskusie je úloha 
a miesto inhalačných kortikostero-
idov pri liečbe CHOCHP. Zatiaľ čo 
pri bronchiálnej astme je ich úloha 
jednoznačná, pri CHOCHP môže 
byť situácia zložitejšia (11). Pridanie in-
halačných kortikosteroidov k LABA 
(pri CHOCHP sa preferuje vo fixnej 
kombinácii ICS-LABA) má potenci-
ál znížiť riziko exacerbácií a zlepšiť 
symptómy, avšak nie u každého pa-
cienta. Kandidátmi na pridanie ICS 
sú pacienti s častými exacerbáciami 
CHOCHP (≥2/rok alebo 1 vyžadujúca 
hospitalizáciu), pacienti s eozinofí-
liou nad 300 buniek/ul periférnej krvi 
alebo anamnézou súčasnej astmy 
bronchiale (1,12). Naopak, u pacien-
tov s recidivujúcimi pneumóniami, 
nízkou hladinou eozinofilov (pod 
100 buniek/ul) a mykobakteriálnou 
infekciou kortikoidy nie sú vhodné   
a môžu predstavovať riziko. 
CHOCHP je chronické progredu-
júce ochorenie s predpokladom 
zhoršovania stavu, preto u sympto-
matických a často exacerbujúcich 
pacientov je vhodné nasadiť fixnú 
trojkombináciu ICS/LABA/LAMA, 
ktorá dokáže účinnejšie ovplyvniť 
pľúcne funkcie, symptómy a exacer-
bácie (13,14,15). 
Zaujímavou cestou k personalizo-
vanej medicíne je tzv. fenotypovo 
cielená terapia (preferovaná v Špa-
nielsku a v Českej republike) a za-
hŕňa napríklad použitie ICS/LABA  

u pacientov s častými exacerbáciami  
a u prekryvu CHOCHP a astmy bron-
chiale (ACO-asthma-COPD overlap). 
Pri fenotype chronickej bronchitídy 
je u pacientov s ťažkou obštrukciou 
dýchacích ciest vhodné pridať pe-
rorálny inhibítor fosfodiesterázy -4 
(roflumilast), ktorý môže významne 
redukovať exacerbácie aj u pacien-
tov, ktorí nie sú kandidáti na ICS.  
Pri sťaženej expektorácii u pacien-
tov s bronchiektáziami sú vhodné 
mukolytiká (erdosteín, N-acetylcys-
teín)(3). 
Inhalačné podávanie liekov je často 
kameňom úrazu úspešnosti liečby. 
Inhalácia je oveľa náročnejší úkon 
ako prehltnutie tabletky a jej edu-
kácia je na dennom poriadku v am-
bulanciách pneumológov. Tréning 
pacientov je náročný a nedocenený 
proces, ktorý zahŕňa jednak hod-
notenie pacientovej spolupráce, 
sily nádychu, koordinácie pohybov, 
manuálnej zručnosti a preferencie 
a opakovaný nácvik inhalácií, ako aj 
pravidelnú kontrolu správneho pou-
žívania. Jedná sa o kľúčový úkon pri 
liečbe pacienta rozhodujúci o ďal-
šom priebehu liečby. Situácie, kedy 
je predpísaný nový inhalátor, ktoré-
mu pacient a ani lekárnik nerozu-
mie, vedú k zníženiu dôvery v lekára 
a nezáujmu pacienta o liečbu. 

Dnes máme na výber z viacerých 
inhalačných systémov: 
• pMDI (pressurized metered dose 
inhaler) – sú aerosólové dávkovače, 
často označované ako spreje, lebo 
využívajú hnací plyn. Patria k naj-
častejšie používaným systémom 
vzhľadom na ich cenu. Sú vhodné 
u pacientov so zníženou silou ná-
dychu, avšak nevýhodou je náročná 
koordinácia inhalácie a často vysoká 
orofaryngeálna depozícia. Na zvýše-
nie pľúcnej depozície a zabezpeče-
nie správnej inhalácie sa používajú 
nadstavce - tzv. spacery (Obr. 2).
• DPI (Dry powder inhaler) - Inhaláto-

Tabuľka 1 – Kombinované inhalačné 
preparáty a ich kombinácie používané 
v liečbe CHOCHP (GOLD 2020).

LAMA/LABA–duálne bronchodilatanciá

• umeklidínium - vilanterol 
• tiotrópium - olodaterol
• aclidínium - formoterol
• indakaterol - glykopyrónium

Kombinácie ICS-LABA

• budesonid - formoterol
• beklometazón - formoterol
• flutikazón - salmeterol
• flutikazón - vilanterol

ICS/LABA/LAMA–fixné trojkombinácie 

• beklometazón/formoterol/glykopyrónium
• flutikazón/umeklidínium/vilanterol

Vysvetlivky:
ICS – inhalačné kortikosteroidy
LAMA – long-acting muscarine antagonist
(dlhodoboúčinkujúce anticholinergiká)
LABA – long-acting beta agonist
(dlhodoboúčinkujúce agonisty
ß-receptorov)
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Vysvetlivky:
mMRC (modified Medical Research Council 
dyspnoe scale) – modifikovaná škála dýchavice
CAT (COPD Assessment Test)
FEV1 – objem vzduchu vydýchnutého za 1 sekundu
FVC – forsírovaná vitálna kapacita

Obrázok 1 – Hodnotenia štádia CHOCHP podľa GOLD 2020.
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* Trimbow je indikovaný ako udržiavacia liečba u dospelých pacientov so 
stredne závažnou až závažnou chronickou obštrukčnou chorobou pľúc 
(CHOCHP), ktorí nie sú dostatočne liečení kombináciou inhalačného 
kortikosteroidu a  dlhodobo pôsobiaceho beta2‑agonistu alebo 
kombináciou dlhodobo pôsobiaceho beta2‑agonistu a  dlhodobo 
pôsobiaceho muskarínového antagonistu (účinky na kontrolu príznakov 
a prevenciu exacerbácií pozri časť 5.1).
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Skrátená informácia o lieku 
Trimbow 87 mikrogramov/5 mikrogramov/9 mikrogramov, inhalačný roztok v tlakovom obale

Zloženie: Každá podaná dávka (dávka uvoľnená cez náustok) obsahuje 87 µg beklometazóndipropionátu, 5 µg dihydrát formoteroliumfumarátu a 9 µg glykopyrónia. Indikácia: Udržiavacia liečba u dospelých pacientov so stredne závažnou až závažnou chronickou 
obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP), ktorí nie sú dostatočne liečení kombináciou inhalačného kortikosteroidu a dlhodobo pôsobiaceho beta2 agonistu alebo kombináciou dlhodobo pôsobiaceho beta2 agonistu a dlhodobo pôsobiaceho muskarínového 
antagonistu. Dávkovanie: Dva vdychy dvakrát denne. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Osobitné upozornenia: Nie je určený na akútne použitie. Po podaní dávky sa môže vyskytnúť paradoxný bronchospazmus. 
Opatrnosť je potrebná u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami, s tyreotoxikózou, diabetom mellitus, feochromocytómom, neliečenou hypokaliémiou, u pacientov s CHOCHP, so závažnou poruchou funkcie pečene a obličiek. Môžu byť hlásené poruchy 
videnia. Liekové interakcie: K liekovým interakciám môže dôjsť v prípade liekov ovplyvňujúcich mechanizmy renálneho vylučovania, možnosť systémových účinkov pri súbežnom použití silných inhibítorov CYP3A (napr. ritonavir, kobicistát). Interakcie súvisiace 
s  formoterolom - je potrebné sa vyhnúť podávaniu nekardioselektívnych beta blokátorov, opatrnosť je potrebná pri súbežnom podávaní iných beta adrenergných liekov, pri súbežnej liečbe chinidínom, dizopyramidom, prokaínamidom, antihistaminikami, 
inhibítormi monoaminooxidázy, tricyklickými antidepresívami a fenotiazínmi, L dope, L tyroxíne, oxytocíne, alkohole a ak sa súbežne podáva anestézia halogénovými uhľovodíkmi. Interakcie súvisiace s glykopyróniom - dlhodobé súbežné podávanie Trimbowu 
s inými anticholinergnými liekmi sa neskúmalo, a preto sa neodporúča. Fertilita, gravidita a laktácia: Nie sú k dispozícii alebo je dostupné iba obmedzené množstvo údajov o použití u gravidných žien a u žien počas dojčenia. Neboli vykonané žiadne špecifické 
štúdie týkajúce sa bezpečnosti vo vzťahu k ľudskej plodnosti. Nežiaduce účinky: bolesť hrdla a hlavy, výtok z nosa alebo upchatý nos, kýchanie, plesňové infekcie úst, zachrípnutie, infekcia močových ciest, príznaky pľúcnej infekcie. Pred použitím sa oboznámte 
s kompletnou informáciou v súhrne charakteristických vlastností lieku. Dátum revízie textu: 01/2019. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Gonzagagasse 16/16, 1010 Viedeň, Rakúsko. 
Informácie o lieku nájdete v spoločnosti Chiesi Slovakia s.r.o. Kovová 24, 821 06 Bratislava, Tel: + 421 2 59 300 060.
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 Viac sa dočítate v prílohe



ry pre práškovú formu lieku. Existuje 
široký výber liekov dostupných v DPI 
inhalátoroch, viaceré z nich dosahu-
jú vysoký podiel tzv. extra fine- čiže 
veľmi jemných inhalovaných častíc, 
s potenciálom pôsobenia hlboko 
v pľúcach. Nakoľko DPI nevytvára-
jú sami aerosól, je miera depozície 
lieku v pľúcach ovplyvňovaná silou 
nádychu, konštrukciou inhalátora  
a spoluprácou pacienta. 

• SMI (soft mist inhaler – Respimat) - 
jedná sa o inhalátor produkujúci tzv. 
jemnú hmlovinu obsahujúcu ae-
rosól s liekom. Pomalý čas nebulizá-
cie aerosólu z inhalátora umožňuje 
jednoduchšiu koordináciu inhalácie 
aj u menej spolupracujúcich a star-
ších pacientov a naviac zabezpečuje 
menšiu nežiaducu orofaryngeálnu 
depozíciu lieku v prospech depozí-
cie do pľúc (Obr. 3).  

U všetkých typov ale platí, že neexis-
tuje ideálny inhalátor a je potrebný 
nácvik a kontrola používania u pa-
cientov (16).
Je škoda, že viaceré farmaká sú do-
stupné iba v určitých inhalačných 
systémoch. Nie je pravdepodobné, 
že by sa v nasledujúcich rokoch 
vyvinuli nové liečebné molekuly,  
a preto je jasné, že sa vývoj zameria 
na nové liekové kombinácie a inha-
lačné systémy, ktoré lieky dopravia 
do pľúc efektívnejšie. Z klinického 
hľadiska je veľmi dôležité, a bohužiaľ 
často opomínané, sledovať a liečiť 
komorbidity, ktoré sú pri CHOCHP 
časté. Jedná sa predovšetkým o kar-
diovaskulárne ochorenia, diabetes 
mellitus II. typu, osteoporózu, ka-
chexiu, ale aj psychické choroby ako 
depresívny syndróm. Netreba za-
búdať na skríning karcinómu pľúc, 
nakoľko má rovnakú príčinu ako 
CHOCHP (17,18). V pokročilých štádiách 
ochorenia je nutné zvažovať mož-
nosti transplantácie pľúc, nakoľko 
CHOCHP je nevyliečiteľné ochore-
nie. V prípade pacientov s emfyzé-
mom je pri určitom náleze indiko-
vaná objem redukujúca operácia či 
bulektómia. Samostatnou kapitolou 
je problematika chronickej respi-
račnej insuficiencie, nakoľko u časti 
pacientov je možné indikovať liečbu 
kyslíkom formou DDOT (dlhodobej 
domácej oxygenoterapie); u iných 
môže byť táto liečba nevhodná (až 
nebezpečná) a v prípade rozvoja 
hyperkapnickej respiračnej insufi-
ciencie sa má realizovať diferenciál-
na diagnostika príčiny hyperkapnie 
(spánkové poruchy dýchania, trom-
boembólia, kardiálne zlyhávanie)  
a v indikovaných prípadoch zvažo-
vať dlhodobá liečba neinvazívnou 
pretlakovou ventiláciou (19). 
CHOCHP je závažným ochorením 
predstavujúcim veľkú záťaž na 
zdravotnícky systém. Problema-
tika správnej diagnostiky a liečby 
CHOCHP je komplexná a patrí do 
rúk pneumológov a špecialistov za-
oberajúcimi sa jej komorbiditami. 
V porovnaní s minulosťou máme 
dnes k dispozícii celý arzenál lie-
kov schopných priaznivo ovplyvniť 
symptómy pacientov, redukovať 
exacerbácie a hospitalizácie a zlep-
šiť kvalitu života. Nezabúdajme ale 
na fakt, že predĺženie života sa dá 
dosiahnuť predovšetkým okamži-
tým ukončením fajčenia.

Prvá operácia rázštepu 
Štúdium na pražskej lekárskej 

fakulte ukončil v roku 1938. 
Ako sekundár nastúpil na chirur-
gické oddelenie v Banskej Bystrici 
k primárovi Danielovi Peteleno-
vi. Praxoval na krčnom oddelení  
v Bratislave a robil zástupcu asis-
tenta na bratislavskej chirurgickej 
klinike u profesora Konštantína 
Čárskeho. Po skončení druhej sve-
tovej vojny nastúpil do funkcie 
riaditeľa nemocnice v Rožňave, 
kde robil zároveň primára na chi-
rurgii. 

Prvý rázštep
Raz za ním prišla matka s die-

ťaťom. Malo rázštep pery a pod-
nebia. V prvej chvíli kapituloval: 
„Bohužiaľ, mamička, toto neviem 
robiť.“ Ako chirurg v okresnej ne-
mocnici operoval všetko. Ľudia 
si na to zvykli. „Pán doktor, skús-
te. Pomôžte mi. Veď si to nejako 
premyslíte, keď operujete žalúdky 
a také veľké veci,“ prosila matka. 
Demjén pozbieral všetky vedo-
mosti zo školy a skúsenosti od 
Čárskeho a Petelena. Literatúry 
nebolo. Našťastie mal aj knižku 
francúzskeho chirurga Veaua.  
Po dvoch týždňoch príprav zope-
roval úspešne svoj prvý rázštep. 
Na Slovensku bol prvý a uvedo-
mil si, že tu nemáme ani jedného 
plastického chirurga a pribúda-
jú rázštepy a kongenitálne vady. 
Vojna zanechala veľa popálených 
a zohavených ľudí, ktorým nemal 
kto pomôcť. V Česku bola situácia 
iná. Už v roku 1927 tu založil pro-
fesor  František Burian oddelenie 
plastickej a rekonštrukčnej chirur-
gie. Demjén sa vzdal riaditeľského 
miesta a cestoval do Prahy.    

„Tady je ten Slovák, co se chce 
naučit plastiku,“ ohlásili ho  
u profesora. „Jóóó,“ začudoval sa 
Burian a ďalej si lekára zo Slo-
venska nevšímal. V Prahe Demjén 
stážoval bezplatne. Asistovať mu 
nedovolili. Smel sa len pozerať. 
Drel angličtinu. Po polroku, keď 
si preštudoval všetku literatúru  
v špitálskej knižnici, pochopil, že 
je to strata času. Medzitým sa zo-
známil s človekom, ktorý poznal 
plastického chirurga Sira Archi-
balda McIndoa.

V anglickej škole
O Angličanoch sa vedelo, že 

majú obrovské skúsenosti z vojny, 
kde sa naučili zachraňovať tváre 
popálených pilotov. Demjén napí-
sal slávnemu profesorovi list. Od-
poveď z Anglicka ho nadchla: „Keď 
prídete, budem veľmi rád a budem 
sa vám venovať.“ Zbalil si veci  
a odcestoval do East Grinsteade. 
U McIndoa sa k nemu správali veľ-
mi priateľsky. Za tri mesiace sa tu 
veľa hovorilo o profesorovi Gillie-
sovi. Chcel si vyskúšať niečo nové. 
Prihlásil sa u neho.

„Koľko rokov chirurgie máte?“ 
opýtal sa pri jednej príležitosti 
Gillies. Priznal sa, že osem. „Vie-
te čo, poďte mi zaasistovať.“ Pove-
dal Gillies a ukázal na miesto pri 
operačnom stole. Demjénovi sa 
roztriasli ruky. Odrazu on, mladý 
chirurg zo Slovenska stál pri krá-

ho oslovili: „Neostali by ste tu? 
Dáme vám všetko, čo potrebujete.“  
Opäť poďakoval s tým, že sa musí 
vrátiť na svoju veľmi peknú klini-
ku, ktorú horko-ťažko dal dokopy. 
Za peniaze, čo zarobil, nakúpil ná-
stroje a vrátil sa domov. Na svoju 
kliniku neľutoval peniaze, považo-
val ju za svoj dom. 

Pripravil skvelých 
nasledovníkov
V roku 1965 ho prezident vy-

menoval za profesora a vedúceho 
Katedry plastickej chirurgie na 
Lekárskej fakulte Univerzity Ko-
menského. So svojou profesiou 
precestoval dve tretiny sveta. Po-
zývali ho Angličania, Nemci, Ta-
liani, Španieli i Brazílčania.  
Po návrate z USA zistil, že nemá 
nástupcov. Sadol do auta a ces-
toval z nemocnice do nemocni-
ce. Povedal si, že získa ľudí pre 
oddelenia na celom Slovensku.  
Začal pripravovať odborníkov, kto-
rí držali krok so svetom. Zaviedol 
aplikáciu voľných kožných trans-
plantátov. Lalokmi sa nahrádzali 
kusy strateného tkaniva po neho-
dách, popáleninách a posttrau-
matických stavoch. Mimoriadne 
úspechy dosahovali v chirurgii 
ruky. Český akademik František 
Burian, ktorý sa mu kedysi obrátil 
chrbtom, musel v roku 1962 na-
písať: „Docent Demjén vybudoval  
v krátkém čase skvělou Kliniku plas-
tické chirurgie, která dělá lékařské 
fakultě čest.“ Jeho zástupca akade-
mik Václav Karfík zašiel ešte ďalej: 
„zkušenosti s transplantačními me-
todami pomocí operačních strojů, 
které přivezl sebou ze svého studijní-
ho pobytu v zahraničí, znamenaly v 
mnohém i změnu metodiky, ktorou 
ovládala dosud pražská škola.“     

Demjén otváral dvere 
do sveta
Jedným z najúspešnejších žia-

kov profesora Demjéna je primár 
Oddelenia chirurgie ruky v brati-
slavskej Univerzitnej nemocnici  
v Ružinove MUDr. Ladislav Košťál. 
Jeho oddelenie bolo založené mi-
nisterstvom zdravotníctva v roku 
1992 a už tridsať rokov tu riešia 
pacientov z celého Slovenska. 

„Štefan Demjén nám vytrvalo 

odovzdával skúsenosti a literatú-
ru, ktorú prinášal zo zahraničia,“ 
spomína doktor Košťál. „Jeho 
zásluhou v rokoch 1965 a 1972  
v Bratislave zorganizovali Sveto-
vé kongresy plastickej a estetickej 
chirurgie. Bol to skvelý chirurg, 
ktorý začínal z ničoho a za dvad-
sať rokov dokázal dobehnúť svetové 
trendy. Chodil po svete, vstrebával  
a aplikoval všetky nové spôsoby. Len  
v Bratislave urobil sedemdesiattisíc 
operácií. Zaslúžil sa o vývoj a vý-
robu transplantačných nástrojov. 
Napísal dve monografie a veľa ďal-
ších odborných štúdií. Zabezpečil 
nakrúcanie odborných inštruktáž-
nych filmov. Celý život pracoval  
a nedokázal závidieť. Zaviedol mo-
derné spôsoby, dokonca predstihol 
aj Čechov. Vychoval rad nasledov-
níkov. Ako profesor bol akcepto-
vaný, jeho slovo platilo. Vybavo-
val nám štipendiá, kontakty, nútil 
nás, aby sme sa učili cudzie jazyky  
a tešil sa z našich úspechov. Posie-
lal nás na školenia do zahraničia. 
Dovolil, aby si každý z nás uplatňo-
val svoju kreativitu, a najmä vo ve-
ciach, ktoré ešte sám nerobil. Mne 
prízvukoval, aby som sa zaoberal 
chirurgiou ruky. Tešil sa z toho, ak 
sa mi podarilo vylepšiť niečo mimo 
zabehaných spôsobov. Keď som pri-
šiel za ním, že som v literatúre ob-
javil pojem Limbergov lalok, s kto-
rým sa predtým nestretol, povedal: 
„Vyskúšajte to!” Tak som sa pustil 
do toho a zaviedli sme nový princíp 
operácie kožných nádorov. Inoke-
dy, keď som prvýkrát šiel operovať 
arteriálny lalok z klenby chodidla, 
pán profesor už bol na penzii. Asis-
toval mi vtedajší primár, ktorý stále 
opakoval: „To nebude dobré, vráť 
to späť!“ Spoza chrbta mu sekun-
doval profesor Demjén: „Nepočúvaj 
Iča, rob to, uvidíš, bude to dobré!“ 
A tak, ako mnohokrát predtým sa 
nemýlil. Aj vďaka nemu som mohol 
zaviesť mnoho nových vecí, ako na-
príklad rekonštrukciu palca podľa 
Buck-Gramkovej metódy, a prejsť 
až k operáciám závažných vrode-
ných chýb, ktoré sa na klinike do-
vtedy nerobili. Profesor Demjén bol 
pre nás svetlým momentom pri ces-
te za modernou medicínou, preto 
na neho nikdy nezabudneme.“ 

PETER VALO 

1951 Profesor Štefan Demjén - slovenská stálica v lekárskom svete

MUDr. Bohuslav Doležal, profesor Štefan Demjén, profesor František Mariš a MUDr. Ladislav Košťál.

Obrázok 2 – pMDI inhalátor s nadstavcom
na zlepšenie inhalácie.

Obrázok 3 – SMI - Respimat systém.
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ľovi anglických plastických chirur-
gov. „Stop,“ zavelil po chvíli práce 
profesor. „Podržte ruky, ako ich 
máte!“ Štefan ustrnul. Myslel si, 
že niečo zbabral, ale Harold Gil-
lies ho pochválil pred prítomným 
auditóriom: „Vidíte, takto sa to 
robí.” V živote Štefana Demjéna to 
bolo najväčšie ocenenie.     

„Prečo tu neostanete?“ opýtal sa 
profesor Gillies, keď sa chystal na 
návrat do vlasti. 

„Veľmi rád by som ostal, ale 
mám doma dve deti a na také nie-
čo nemám ani peniaze.“  Nato Gil-
lies napísal list na pražský British 
Council. Keď sa vrátil domov, ča-
kalo ho oznámenie, že dostal šti-
pendium. Znovu šiel do Anglicka  
a učil sa u Kilnera a Gilliesa. 

             
Kupoval prístroje 
za vlastné peniaze
V roku 1950 získal ako prvý 

Slovák dekrét z odboru plastickej 
chirurgie. V Bratislave mu vytvoril 
profesor Čársky  dvadsaťposteľové 
oddelenie. Inštrumenty si donie-
sol z Anglicka. Šetril, málo jedol 
a kupoval nástroje. Spolu s nimi 
k nám priniesol kompletnú výstroj 
pre anestéziu. Dovtedy sa u nás 
pri „uspávaní“ na masku kvapkal 
éter. Na svojom oddelení prevzal 
liečbu popálenín, ktorou sa do-
vtedy zaoberali len chirurgovia 
a kožiari. Za svojimi pacientmi 
cestoval po okresných špitáloch  
a operoval na mieste. Od roku 
1952 sa stal prednostom kliniky 
plastickej chirurgie v Bratislave.

V roku 1967 dostal štipendium 
do USA. Rok pôsobil na univerzi-
te v New Yorku u profesora Johna 
Marquisa Conversa. Prednášal 
na kongresoch s obrázkami a fil-
mami. Američanom sa páčilo, že 
využíval diapozitívy. Ponúkli mu, 
aby prednášal a operoval na uni-
verzite v Iowe. Miesto prijal. Tam 
ešte operovali rázštepy staromód-
nym spôsobom. Demjén zaviedol 
vlastnú zdokonalenú metódu pod-
ľa Kilnera. Pri operáciách hlavná 
cieva sťahovala mäkké podnebie.  
To bolo prikrátke a pacienti má-
vali rečové ťažkosti. Demjén začal 
cievu podväzovať a spoľahol sa 
na to, že jej prácu vykonajú štyri 
menšie. Išlo to veľmi dobre. Opäť 


