
■ Prečo ste sa rozhodli zalo-
žiť kliniku jednodňovej chi-
rurgie? 
Jednodňová chirurgia je pre 
pacienta výrazne jednoduchší 
a rýchlejší spôsob, ako sa  
dostať k liečbe zdravotného 
problému. Pacient prichádza 
cez jedny dvere a stretne jed-
ného lekára, ktorý ho sprevá-
dza od prvého kroku (vstupné 
vyšetrenie) až k poslednému,  
k vyliečeniu. Kým niektoré jed-
nodňové chirurgie len suplujú 
nemocnice, my sa snažíme  
pacientom poskytnúť viac.  
Kladieme dôraz predovšetkým 
na individuálny prístup, mini-
málnu bolestivosť liečby  
a vždy sa snažíme vybrať takú 
liečebnú metódu, ktorá je  
najefektívnejšia a zároveň 
umožní pacientovi vrátiť sa čo 
najskôr do zamestnania.  
V oblasti jednodňovej chirur-
gie máme dlhoročnú prax  
a skúsenosti, takže pacientom 
dokážeme poskytnúť zdra-
votnú starostlivosť na veľmi 
vysokej úrovni. 

■ V čom je rozdiel medzi za-
riadením jednodňovej chirur-
gie a klasickou nemocnicou? 
V nemocnici sa výkony štan-
dardne odkladajú a radia podľa 
priorít, resp. naliehavosti. V po-
rovnaní s tým sa výkony v za-
riadeniach jednodňovej chirur-
gie vopred plánujú, takže 
pacient presne vie, kedy a ktorý 
lekár ho bude operovať.  
Jednodňová chirurgia je určená 
predovšetkým na tzv. čisté  
výkony (nie hnisajúce ani spo-
jené so zápalmi), vďaka čomu 
sa výrazne znižuje riziko kom-
plikácií. Keďže poznáme po-
treby pacientov, vieme, aké prí-
stroje a materiál máme kúpiť, 
aby sme ich dokázali čo najlep-
šie, najrýchlejšie a, samozrejme, 
najbezpečnejšie vyliečiť. V kla-
sických nemocniciach sa robia 
v tomto smere výberové kona-
nia a nezriedka vyhráva najniž-
šia cena, nie najvyššia kvalita. 
 
■ Aké liečebné metódy sú v sú-
časnosti najväčším trendom? 
Dnes sú jednoznačne prefero-

vané čo najmenej bolestivé  
a najmenej invazívne metódy, 
ktoré nevyžadujú dlhodobú  
rekonvalescenciu a umožnia 
pacientovi rýchly návrat do za-
mestnania. Ide konkrétne  
o laparoskopické a laserové  
výkony, ale takisto ďalšie inova-
tívne liečebné metódy. Patrí 
k nim napríklad liečba kŕčo-
vých žíl špeciálnym lepidlom 
Venaseal, ktoré sa aplikuje 
priamo do chorej žily a tú zlepí. 
Výhodou inovatívnej metódy 
je, že nevyžaduje žiadnu rekon-
valescenciu ani práceneschop-
nosť. Pacient sa hneď po zá-
kroku môže zapojiť do života, 
nemusí dokonca nosiť ani kom-
presné pančuchy. 
 
■ S akými zdravotnými  
ťažkosťami k vám chodia  
pacienti najčastejšie? 
Až osemdesiat percent populá-
cie sa počas života stretáva  
s tzv. zlatou žilou (hemoro-
idmi). Práve to je najpočetnej-
šia skupina našich pacientov. 
Vieme im pomôcť laserovou 

operáciou, ktorá je dnes naj-
modernejšia metóda liečby.  
Je veľmi účinná, zároveň šetrná 
a pomohla už mnohým.  
Liečime ňou hemoroidy 2. až 4. 
stupňa, vrátane komplikova-
ných či vracajúcich sa hemoroi-
dov v pokročilejších štádiách. 
Okrem toho k nám chodia pa-
cienti, ktorí potrebujú operáciu 
pruhu, žlčníka a kŕčových žíl. 
Bez ohľadu na to, s akým zdra-
votným problémom pacient 
prichádza, pristupujeme  
k nemu vždy individuálne  
a hľadáme najvhodnejší druh 
liečby. 
 

Bližšie informácie  
o klinike REVIVE  

nájdete na www.revive.sk

✷

V roku 2018 založili  
kliniku jednodňovej 
chirurgie REVIVE  

v Bratislave, kde robia 
najšpičkovejšie 
laparoskopické  

a laserové operácie.  
Aké výhody má  

jednodňová chirurgia   
pre pacienta, prečo je lepšia  

a bezpečnejšia sme sa 
pýtali MUDr. Júliusa 
Muranského MPH.  

a MUDr. Reginy Muranskej.

Miletičova 596/74, Bratislava 
0911 45 4550

Najdôležitejší je pacient


