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ZDRAVIE 

MUDR.  
REGINA 
MURANSKÁ,  
chirurgička

Podľa vyjadrení odborníkov sa zo zlatou žilou 
stretne počas života až osemdesiat percent 
z nás. Tento zdravotný problém sa vyskytuje 
u mužov aj žien rôzneho veku a zamestnania. 

PREČO MÁME ZLATÚ ŽILU

Vyššia pravdepodobnosť problémov so zlatou 
žilou je u ľudí, ktorí konzumujú mastnejšie 
jedlá, majú menej pohybu a sedavé zamest-
nanie. Zaujímavé je, že veľmi častý výskyt sa 
pozoruje u vodičov z povolania. „Hemoroidy 
sú opuchnuté a zapálené žily okolo análneho 
otvoru v dolnej časti konečníka. Ide o vakovité 
rozšírenia hemoroidálnych spletí v oblasti 
análneho kanála s následným postihnutím 
vystielajúcej sliznice,“ vysvetľuje chirur-
gička MUDr. Regina Muranská z kliniky 
jednodňovej chirurgie Revive v Bratislave. 
Zároveň dopĺňa, že existujú dva druhy 
hemoroidov – vonkajšie a vnútorné, pričom 
častejšie sú vnútorné. Tie vznikajú vo veľkej 
miere následkom nadmerného úsilia vyví-
janého počas vytlačenia stolice. Môže však 
ísť aj o dôsledky pôrodnej námahy u žien 
s náročnejším pôrodom.

DÔKLADNÉ  
VYŠETRENIE JE ZÁKLAD

Predstava proktologického vyšetrenia asi nelá-
ka nikoho z nás. Strach z bolesti či nekomfor-
tu je mnohokrát silnejší ako my a k návšteve 
lekára nás doženú už len neznesiteľné bolesti. 
Podľa odborníčky však ide o chybu, pretože 
čím skôr pacient príde, tým jednoduchšia 
a menej invazívna je liečba. Pokiaľ je vyše-
trenie urobené správne, nemalo by byť pre 
pacienta bolestivé. 
„Najprv robíme palpačné vyšetrenie, pri 

CELÉ SA TO ZAČÍNA NENÁPADNÝM PÁLENÍM ČI 
SVRBENÍM KONEČNÍKA. NÁSLEDNE SA ZAČNÚ 
OBJAVOVAŤ KVAPKY KRVI NA TOALETNOM PAPIERI 
A NEZRIEDKA SA PRIDRUŽÍ POCIT NEKOMFORTU 
A VEĽMI NEPRÍJEMNÉ BOLESTI. ÁNO, REČ JE O ZLATEJ 
ŽILE, ODBORNE NAZÝVANEJ HEMOROIDY.

RADŠEJ ŽIADNA AKO ZLATÁ

ktorom nahmatáme rezistencie a tuhosť 
konečníka. Potom nasleduje prístrojové 
vyšetrenie anoskopom/rektoskopom, 
ktoré umožní lekárovi na základe zraku 
posúdiť stav konečníka a na deväťdesiatpäť 
percent aj konkrétnu diagnózu,“ vysvetľuje 
MUDr. Muranská. Okrem vyšetrenia sa, 
samozrejme, lekár pýta aj na zdravotné 
obtiaže pacienta respektíve zaujímajú ho 
aj informácie o predchádzajúcej liečbe, 
ak nejaká bola. V závislosti od diagnózy 
sa potom stanoví najvhodnejšia metóda 
liečby pre konkrétneho pacienta.
„Je veľmi dôležité, aby lekár urobil 
dôkladné vyšetrenie a určil tak presnú 
diagnózu. Jedine vtedy je možné zlatú žilu 
úspešne liečiť. Ak totiž pacient nie je dobre 
vyšetrený, hrozí riziko, že liečba respektíve 
akékoľvek jej opakovanie bude neúspešné,“ 
dopĺňa odborníčka.

POZOR NA VÝBER LEKÁRA

Pri hľadaní špecialistu by sme mali byť 
veľmi obozretní. Vhodné je vybrať si lekára 
akebo zdravotnícke zariadenie poskytujúce 
komplexnú liečbu a nielen jednu liečebnú 

metódu, ktorú odporúča každému pacien-
tovi. „Konkrétna metóda liečby by sa mala 
voliť vždy v závislosti od diagnózy kon- 
krétneho pacienta. Nedá sa to zovšeobecniť 
a robiť rovnaký zákrok každému pacien-
tovi,“ hovorí doktorka Muranská. Preto je 
dôležitým predpokladom úspešnej liečby 
výber skúseného lekára – proktológa, ktorý 
pacienta dôkladne vyšetrí, zdiagnostikuje 
a na základe toho odporučí najvhodnejšiu 
metódu liečby presne podľa jeho potrieb.

GUMIČKY, LASER  
ČI SKALPEL

„V súčasnosti sa ustupuje od radikálnej 
chirurgickej liečby a preferujú sa nein-
vazívne liečebné metódy bez použitia 
skalpela. Aby sa dosiahol lepší výsled-
ný efekt liečby, robia sa radšej častejšie 
a menšie zákroky,“ hovorí lekárka. 
Aktuálne je najpopulárnejšia gumičková 
metóda (tzv. Barronova ligatúra), liečba 
prístrojom Hemoron a laserová operácia. 
Kým gumičkovanie a Hemoron sú vhodné 
na liečbu menej pokročilých hemoroidov, 
laserový zákrok účinne a zároveň šetrne 

odstráni aj hemoroidy v pokročilejších 
štádiách, vrátane komplikovaných či ob-
novujúcich sa hemoroidov. „V porovnaní 
s chirurgickým riešením je benefitom 
laserovej liečby predovšetkým minimálna 
bolestivosť po zákroku a výrazne skrátený 
proces hojenia. Zákrok trvá približne trid-
sať minút a robí sa v lokálnej alebo celkovej 
anestézii. Bezprostredne po ňom zmenšia 
hemoroidálne uzly svoj objem až o štyrid-
sať percent a k úplnému ústupu dochádza 
do šiestich týždňov. Nakoľko zákrok 
nevyžaduje dlhodobú rekonvalescenciu ani 
PN, pacienti sa môžu vrátiť do zamestna-
nia už na druhý deň respektíve v priebehu 
pár dní,“ dodáva na záver MUDr. Regina 
Muranská.

AKÉ NAJČASTEJŠIE 
CHYBY ROBÍME?

1. Čítame neodborné články 
na internete, ktoré nám 

poskytujú nespoľahlivé informá-
cie o ochorení a jeho liečbe. 

2. Snažíme sa preliečiť si 
zlatú žilu rôznymi bab-

skými radami. Tie môžu pomôcť 
na chvíľu utlmiť zápal, opuch či 
krvácanie, ale samotné ochore-
nie určite nevyliečia. 

3. Odďaľujeme vyšetrenie 
kvôli strachu z bolesti. 

4. Prehnanou hygienou 
odstránime prirodzené 

PH konečníka. Spôsobíme si tak 
infekcie okolo konečníka, a to 
v dôsledku premnoženia baktérií 
a kvasiniek. 

5. Nosíme nevhodnú spod-
nú bielizeň z umelých 

materiálov. Najvhodnejšia je 
klasická bavlnená bielizeň, ľahko 
žehliteľná a dezinfikovateľná.
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