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9.2 Modernizácia zdravotníctva 
 

 

Nové prístroje na onkologickej klinike v Trenčíne 

 

Ministerstvo zdravotníctva nakúpilo pre vybrané slovenské 

nemocnice nové prístroje, dva putovali na onkologickú kliniku 

do Trenčína. Rýchlejšia, flexibilnejšia a cielenejšia. Taká je po 

novom protinádorová liečba vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne 

(FN TN). 

V uplynulom období tu dokončili rekonštrukciu časti on-

kologickej kliniky, kde nainštalovali dva nové lineárne urých-

ľovače za 2,5 milióna eur. Tie nahradili prístroje, ktoré slúžili 

na liečbu pacientov s rakovinou viac ako 20 rokov. Azda naj-

väčšou devízou nových strojov je vyššia ochrana zdravého 

tkaniva pacientov, vďaka čomu dokážu skrátiť čas ožarovania. 

Ročne na Slovensku pribudnú desiatky tisíc onkologických 

pacientov. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií 

ich v roku 2018 pribudlo 34-tisíc k vyše 226-tisícom už diag-

nostikovaných. 

Rakovinu vďaka centrálnemu obstarávaniu ministerstva 

zdravotníctva cielenejšie liečia už aj v Trenčíne, kde pribudli 

dva prístroje európskej úrovne. Oba zakúpil štát ešte v minulom 

roku, inštalácia prebehla tento rok. 

„Vymenili sme tak staré lineárne urýchľovače za tieto 

novšie. Staršie už boli morálne i technicky zastarané, mali vyše 

20 rokov,“ priblížil primár onkologickej kliniky FN TN 

Branislav Bystrický. Nové prístroje prinášajú výhody aj ce-

lému tímu, ktorý sa o pacientov v rámci liečby stará. 

„Je to úplne iná robota, keď pracujeme na takýchto nových 

strojoch. Presne vidíme orgány počas žiarenia, medzi žiarením, 

vidíme, či netreba niečo skorigovať,“ poznamenal primár 

Branislav Bystrický. Tím podľa neho slov tvorí viacero ľudí. 

http://tender.sme.sk/
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Všetko sa začína u rádiodiagnostika, ktorý urobí pacientovi 

CT a popíše nádor. Následne do hry pristupuje lekár, ktorý si 

ho pozrie a zakreslí jeho 

umiestnenie. Ďalším čle-

nom tímu je klinický 

fyzik, ten vypočíta tera-

peutický plán, a na záver 

nastupuje radiačný tech-

nik, ktorý pacienta napo-

lohuje a stroj obsluhuje. 

Pozitíva nových lineár-

nych urýchľovačov vní-

ma aj Ján z Valaskej Belej. Porovnáva skúsenosti so starým a 

novým prístrojom. 

„Liečba je kratšia. V minulosti som tu vždy ležal aj 20 minút, 

teraz len desať, osem, sedem minút. Je to vynikajúce, cítim sa 

lepšie,“ popísal. 

Pacientov ako pán Ján dokáže trenčianska onkologická kli-

nika cez lineárne urýchľovače ožiariť denne do 70, ročne 

zhruba 900. Jediné pracovisko svojho druhu v Trenčianskom 

kraji zároveň aktuálne vypomáha s pacientmi aj Žilinskému 

kraju, keďže ich krajské rekonštruujú. 

Nové lineárne urýchľovače podľa riaditeľa FN TN Tomáša 

Janíka nebudú poslednou veľkou investíciou do vybavenia 

onkologickej kliniky. 

„Celý personál je veľmi skúsený, dennodenne dostávam no-

vé podklady na ďalšie prístrojové a technické vybavenie a 

budem rád, keď sa nám to všetko podarí splniť. Chceme obno-

viť súčasný technický a materiálnotechnický stav oddelenia. 

Máme tam prístroje, ktoré majú skoro 60 rokov, dennodenne sa 

kazia a nespĺňajú normy kladené na zdravotníctvo 21. storočia,“ 

upozornil riaditeľ nemocnice s tým, že niektoré požiadavky 

dávajú do plánu na rok 2021. 

Primár onkologickej kliniky Branislav Bystrický. 
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Situáciu ale brzdí covid-19, prioritou číslo jeden je stále 

zvládnutie pandémie. 

„Suma 2,5 milióna eur bola najväčšou investíciou do 

prístrojového vybavenie daného oddelenia. Sumy napríklad dva 

milióny eur za prístroj sú v zdravotníctve tie vyššie, ale nie sú 

ničím nezvyčajným. Preto som rád, že sa podarilo získať ich pre 

našu nemocnicu v dnešnej dobe,“ zdôraznil Tomáš Janík. 

Ako dodal, v prípade nákladovosti na vybavenie nemocnič-

ných oddelení nemožno brať do úvahy len prístroje, ale aj 

materiálno-technické zabezpečenie, stavebné úpravy, vybave-

nie softvérmi, počítačmi, špeciálnym zdravotníckym materiá-

lom a skladovými zásobami. Ich súhrn môže cenu pracoviska 

preto značne navýšiť. 

www.sme.sk 23.11.2020 
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https://domov.sme.sk/t/8284/koronavirus-na-slovensku
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