
V ambulanciách pribúdajú 
pacienti po “vyliečení” z ocho-
renia COVID-19. Viacerí z nich 
majú zhoršený zdravotný stav, 
na RTG a CT sa objavujú nálezy 
pľúcnej fibrózy, poruchy imuni-
ty, hemopoézy, myopatie a iné. V 
dôsledku toho sa ťažšie vracajú 
do aktívneho života. Akú úlohu 
môže v takejto situácii zohrávať 
včasná respiračná rehabilitácia? 

Od marca minulého roku, keď 
prišli prvé správy z Talianska, sme 
začali sledovať situáciu a pracovať 
v predstihu na odporúčaniach. 
Ukazuje sa, že respiračná fyzio-
terapia (RFT) hrá významnú rolu 
od akútnej fázy až po vyliečenie. 
V situácii, keď nemáme možnosť 
špecifickej liečby ochorenia sa fy-
zioterapia stáva cennou pomocou. 
V nemocničnej starostlivosti vidí-
me hlavný prínos v znížení kom-
plikácií. Pri vírusovej pneumónii 
dochádza k PQ (vetilačno-perfúz-
nemu) bloku. Alveoly sú zaliate 
výpotkom. Keď pacient začína byť 
v dychovej tiesni, máme postupy, 
ktoré znižujú respiračnú tieseň a 
potrebu ventilačnej podpory. Keď 
sa už pacient dostane na ventilá-
tor, existujú postupy tzv. veanin-
gu, postupného odpájania z ven-
tilátora. Počas pľúcnej ventilácie 
vysoký koncový tlak ventilátora 
spôsobuje poškodenie alveol. Do-
chádza k ich mikrotraumatizácii, 
ktoré zvyšuje výpotok. Zväčšuje 
sa plocha reštrikcie a otvára sa 
cesta rozvoja pľúcnej fibrózy. Skú-
senosti ukazujú, že výhodou je za-
ujatie pronačnej polohy. Keď oto-
číme pacienta na brucho, dôjde k 
preliatiu exudátu, čím sa znižuje 
potreba ventilačného koncového 
tlaku. Keď za pacienta ventilátor 

dýcha týždeň, jeho šanca odpoje-
nia sa veľmi prudko znižuje. 

Vo vyspelom svete je rehabi-
litačná liečba v intenzívnej sta-
rostlivosti samozrejmosťou. Keby 
fyzioterapeuti fungovali v akútnej 
fáze v nemocniciach, je možné, že 
toľko ľudí by nemalo komplikácie 
priebehu a neskončilo by na venti-
látore. Výrazne by sa odľahčil sys-
tém. Dobre fungujúca spolupráca 
medzi intenzivistami a fyziotera-
peutmi je skôr výnimkou. Chýba 
výučba v tejto oblasti.

Na Slovensku je okolo 3000 fy-
zioterapeutov. Z tohto počtu je len 
malá časť profilovaná v respirač-
nej fyzioterapii. 

Začali ste vypracovávať po-
stupy rehabilitácie covidových 
pacientov?

Proaktívne sme dali dokopy tím 
odborníkov. Momentálne máme 
vypracované dva dokumenty. Pre 
akútnu fázu a postcovidovú fázu. 
Autormi sú kolegovia pracujúci v 
tejto oblasti z rôznych nemocníc 
v SR a ČR. Ministerstvo prejavi-
lo záujem a je to v štádiu posu-
dzovania. Po jeho schválení by 
mohli vzniknúť štandardy RFT pre 
akútnu fázu covidovej infekcie s 
prejavmi vírusovej pneumónie a 
ARDS (akútny syndróm respirač-
nej tiesne). 

Budete možno prekvapení, ale 
skúsenosti nám ukazujú, že ak 
chceme, aby sa pacient nedostal 
do štádia respiračného zlyhania, 
je kľúčové znížiť úzkosť pacienta, 
preferovať pronančnú pozíciu, na-
staviť režimové opatrenia a správ-
ne inštruovať pacienta. Vo vzťahu 
k dýchaniu rozoznávame tri zák-
ladné príznaky. Prvým je dýcha-
vica - dušnosť. Keď sa dostanete 
do dychovej nedostatočnosti, telo 
silne reaguje úzkosťou. Tento stav 
je energeticky vysoko náročný, 
vedie k únave. Pacient je nútený 
zvyšovať frekvenciu dýchania, vy-
čerpávajú sa dýchacie svaly, klesá 
saturácia a potrebuje ventilačnú 
podporu. Podpora dýchania sa 
prevádza vysokoprietokovým kys-
líkom, neinvazívnou ventiláciou 
alebo až potrebou umelej pľúcnej 
ventilácie. Pri všetkých týchto prí-
znakoch a stavoch sú vypracované 
špecifické rehabilitačné postupy.  

Podľa čoho určujete rehabili-
tačné postupy? 

Indikácia postupov závisí od 
fázy ochorenia. Prvá je akútna 
fáza, s domácim alebo nemocnič-
ným priebehom. Odhadom 70 per-
cent pacientov s covidom ostáva 
bez akejkoľvek podpory v domácej 
starostlivosti. S prejavmi chrípky, 
teplotami, kašľom a ľahkou dýcha-
vicou. U týchto pacientov je veľmi 
dôležité sledovať úroveň saturá-
cie. Stačí jednoduchý oxymeter za 
15 eur, ktorý treba dať chorému, 

aby si mohol sledovať saturáciu. 
Vyvíjame postupy, aby sme po-
mohli pacientom v domácom pro-
stredí cez telemedicínu, pričom 
spolupracujeme s Českou asociá-
ciou telemedicíny a robotiky. Pri-
pravujeme videá pre domáce pou-
žitie. Najprv sme natočili tri videá 
doslova na kolene pre potreby ko-
legov. Keď sme ich poslali, zazna-
menali sme pozitívnu spätnú väz-
bu, že u dysfunkčných pacientov v 
prvej fáze v domácej starostlivosti 
aj v nemocnici veľmi pomohli. Vo 
fáze respiračnej dysfunkcie dýcha-
nie nefunguje ako by malo. Je ba-
dateľná prevaha sympatikotonu. 
Keď pacienta dokážeme upokojiť 
kontaktom rúk, zaujatím úľavovej 
pozície, prestane vyvíjať veľké úsi-
lie na dýchanie, a stav sa spravidla 
nezhoršuje. Keď zaujmete jedno-
duchú ortopnoickú polohu, nedo-
chádza k výraznejšej desaturácii. 
Tieto jednoduché postupy sa uka-
zujú v týchto fázach rozhodujúce. 
Pacient ochorenie ustojí doma, 
ale keď klesne saturácia pod 92 
percent, čo je kritická hodnota, je 
nutná hospitalizácia. 

Čo ešte môžete urobiť v akút-
nej fáze?  

Akútna fáza trvá zhruba jeden 
až tri týždne. Dôležitý je údaj in-
fekčnosti pacienta, aby sme s ním 
mohli začať reálne pracovať. In-
fekčná doba je dobrá pre indiká-
ciu postupov telemedicíny, resp. 
dištančnej fyzioterapie. Niektoré 
údaje si viem telefonicky zhodno-
tiť podľa príznakov a klasifikovať 
ich určitým spôsobom a ponúknuť 
adekvátne inštrukcie, prípadne 
videonávody. Pacient má pocit 
podpory. Dostane odbornú radu. 
Pri tomto ochorení sa prejavuje 
značná stigmatizácia pacienta pre 
infekčné ochorenie. Je odmietaný 
okolím, rodinou a často i zdravot-
níkmi, čo zvyšuje mieru jeho úz-
kosti.

 
Ako je to s dôsledkom zápalu 

pľúc - pľúcnou fibrózou? 
Predstavte si fibrózu ako betón, 

v ktorom je voda, ktorá sa pomaly 
odparuje a betón tvrdne. Obrazne 
povedané, kým je tam tá voda, 
vieme aktívne tvarovať kolabova-
né alveoly, aby nefibrotizovali, ne-
stvrdli. Najracionálnejšou liečbou 
intersticiálnej pľúcnej fibrózy je 
prevencia jej rozvoja. Dobré zvlá-
danie akútnej a subakútnej fázy 
vytvára predpoklad zníženia plo-
chy postihu. Dôležitý je aj časový 
priebeh. Podľa dostupných štúdií 
hrá veľkú rolu doba ventilačnej 
podpory. Niektorí pacienti nemajú 
až taký postih pľúcnej fibrózy po 

vyliečení ako sa predpokladalo. Vo 
svete možno vyjdú iné čísla, ktoré 
pozorne sledujeme. Problémom je 
omeškanie v potvrdení diagnózy. 

Ste presvedčený, že pri nesko-
rej aplikácii pľúcnej rehabilitá-
cie klesá šanca na kompenzáciu 
dopadu primárneho ochorenia? 

- V praxi sa to potvrdzuje. Preto 
sa sústreďujeme najmä na akút-
nu fázu, aby pacient či už doma 
alebo v nemocnici dostal kvalitné 
inštrukcie, aby začal dobre nará-
bať so sebou. Je to vlastne návod 
na používanie vlastnej dychovej 
funkcie. Pri monitoringu zmeria-
me bezprostrednú reakciu pred a 
po záťaži. Používa sa klasický oxy-
meter. V následnej starostlivosti 
má pacient možnosť absolvovať 
kúpeľnú alebo ústavnú sanatórnu 
liečbu. V našom sanatóriu v Tat-
ranskej Polianke máme kvalitný 
komplexný klimatický a respirač-
ný program, ktorý je orientovaný 
aj na stavy po zápaloch pľúc a 
pľúcnu fibrózu. Najprv pacienta 
nastavíme na správny dychový re-
žim a pokračujeme v záťažovom 
programe v outdoorovom prostre-
dí. Využívame aj pôsobenie fyzi-
kálnych a klimatických činiteľov: 
nadmorskej výšky, parciálneho 
tlaku kyslíka, vlhkosti vzduchu a 
slnečného svitu. Tieto podnety 
majú význam pre vegetatívnu rov-
nováhu. Program trvá tri týždne a 
pacienta hodnotíme pri vstupe i 
pri výstupe. Reagujeme na potre-
by pacienta a vieme mu navrhnúť 
ďalší postup. 

Čo robíte s pacientom po vy-
liečení, keď je pacient negatívny 
a nejaví známky infekčnosti? 

To je včasná postakútna fáza po 
vyliečení, ktorá trvá do 6 týždňov. 
U pacientov so stredne ťažkým 
priebehom pozorujeme ešte stav 
vyčerpania. Nechávame pacienta 
oddýchnuť, zotaviť sa. Zápal pľúc 
je pre pacienta energeticky dosť 
náročná záležitosť. Do šiestich 

týždňov ho necháme oddýchnuť. 
Pacient je inštruovaný k postup-
nej mobilizácii, čo znamená, že 
sa dáva do pohybu, začína chodiť, 
robiť bežné činnosti, dodržiava 
stravovací režim, aby zosilnel. Od 
šiesteho až dvanásteho týždňa by 
pacient, ktorý mal ťažký alebo 
stredne ťažký priebeh ochorenia, 
mal navštíviť príslušného špecia-
listu, ktorý stanoví stupeň reštrik-
cie a rozsah funkčných zmien 
spravidla CT a spirometrickým 
vyšetrením. Pacienti, ktorí boli na 
neinvazívnej alebo umelej pľúcnej 
ventilácii musia mať skontrolova-
né pľúca z hľadiska fibrotických 
zmien. 

Aký význam má rehabilitácia 
u pacientov s ľahším priebehom 
ochorenia? 

Najprv je potrebné povedať, že 
nie všetci pacienti si uvedomu-
jú dušnosť a zníženie kardiopul-
monálnej kapacity. Z doterajších 
skúseností vieme, že v posthos-
pitalizačnej fáze pretrvávajú skôr 
prejavy respiračnej dysfunkcie, čo 
predstavuje záťažový diskomfort 
dýchania, ktorý sa dá veľmi jedno-
ducho odhaliť a opraviť. Pri týchto 
pacientoch stačí dosiahnuť, aby 
začali v dobrom vzorci dýchať a 
postupne zvyšovať aeróbnu záťaž. 
Postupne sa ľahko zadýchať (hlad 
po vzduchu) v komfortnej zóne 
pri pohybe, čím sa prirodzene 
obnovuje funkčnosť pľúc. Pokiaľ 
nedôjde k spontánnej úprave, je 
vhodné navštíviť školeného fyzio-
terapeuta a konzultovať stav am-
bulantnou formou.

Aké sú princípy následnej lieč-
by pri ťažkom ochorení? 

Pacienti, korí mali stredne ťaž-
ký a ťažký priebeh potrebujú in-
tenzívnu rehabilitáciu. Z hľadiska 
zvyšovania tolerancie záťaže pa-
cienta je vhodné intenzívnu reha-
bilitáciu začať približne po 6-12 
týždňoch od potvrdenia negati-
vity PCR testu. Pneumológ môže 
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Co s rehabilitáciou covidových pacientovˇ

Odhadom 70 percent pacientov 
s covidom ostáva bez akejkoľvek 
podpory v domácej starostlivos-
ti. S prejavmi chrípky, teplotami, 

kašľom a ľahkou dýchavicou. 
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urobiť CT, stanoví štrukturálne 
obmedzenie, čiže aká veľká plo-
cha pľúc bola postihnutá, zmeria 
krvné plyny, urobí bronchoskopiu 
a biopsiu. Rehabilitácia je funkčná 
medicína, preto potrebujeme, aby 
sa urobili spirometrické vyšetre-
nia a difúzia. Vyšetrenia stanovia 
funkčný deficit. Pri spirometrii sa 
zmerajú prietokové a objemové 
zmeny v pľúcach. Pri difúzii sa 
stanoví úroveň výmeny krvných 
plynov medzi alveolami a krvou. 
Po absolvovaní týchto vyšetrení by 
mal pneumológ  navrhnúť fyziote-
rapiu ambulantnou, kúpeľnou ale-
bo ústavnou liečbou. 

Vyzerá to tak, že je na Slo-
vensku respiračná fyzioterapia v 
plienkach. 

Musím s vami súhlasiť. Chýba 
ucelená koncepcia respiračnej fy-
zioterapie od výučby po prax, ako 
je to vo vyspelých krajinách. Nie-
ktoré postupy sa v nemocniciach 
vykonávajú, ale chýba koncepcia. 
Ambulantná respiračná fyziotera-
pia prakticky neexistuje. Dnešná 
situácia ukazuje, že každá nemoc-
nica potrebuje minimálne jedné-
ho fyzioterapeuta, vyškoleného v 
postupoch RFT pre pooperačnú 
a intenzívnu starostlivosť (JIS, 
OAIM). Pre lepšiu dostupnosť te-
rapie by pomohol priamy kontakt 
fyzioterapeuta a pneumológa. 
Takisto je potrebné vytvoriť kód 
komplexnej RFT s adekvátnym 

ohodnotením výkonov. Veľkú mo-
tiváciu a podporu pre nás predsta-
vujú pneumológovia a Slovenská 
pneumologická a ftizeologická 
spoločnosť.

Ako je to s ovplyvnením duš-
nosti ako hlavného príznaku dy-
chových porúch? 

Základné procedúry RFT sú 
orientované na symptómy pa-
cienta, ako sú dýchavica, úzkosť, 
slabosť, bolesť a kašeľ. Fyziotera-
peut by si mal vyberať konkrétnu 
metódu podľa potreby pacienta, 
aby zmiernil prejavy narušenej 
funkcie. Prvé, čo urobíme  je, 
že upravíme pacientovi dycho-
vý vzor. Stresom, ktorý pacient 
prežil, dochádza k poruchám na-
pätia, ktoré zasahujú do ventilá-
cie a obehu. Pacient má dýchať 
spontánne tak, aby vzduch prúdil 
bez významného vôľového alebo 
svalového napätia. Zaoberáme  sa 
skôr ekonomikou a hĺbkou dýcha-
nia. Je tam systém jadra a obalu. 
Pokiaľ je človek v úzkosti, jadro 
nepracuje, čím sa zhoršuje celý 
prejav. V úprave dychového vzor-
ca vieme aktivovať jadro tak, aby 
pacient mohol dýchať nie zhlboka 
ale hĺbkovo. Pri ďalších typoch 
respiračných dysfunkcií pracuje-
me s kontrolou dýchania, robí sa 
technika huffingu, kde sa znižu-
je napätie, pracujeme s brušným 
a hrudným tlakom, pridávajú sa 
techniky taktilnej facilitácie, inhi-

bície, kontaktné dýchanie. Pokiaľ 
má pacient postih v určitej časti 
pľúc, vieme ju po odznení akútnej 
zápalovej fázy aktivizovať. 

Aké pomôcky využívate? 
Po stabilizácii pacienta prevá-

dzame dychové techniky proti od-
poru. Používajú sa rôzne typy po-
môcok, ktoré by som podľa typu 
odporu rozdelil do dvoch skupín: 
inspiračný pozitívny a expiračný 
pozitívny tlak.

Nádychový trenažér použí-
vame, keď sa ukáže slabosť dý-
chacích svalov. Keď pacient ide 
fyzicky veľmi dole, je slabý a vy-
čerpaný. Výdychové trenažéry 
používame hlavne pri tenzných 
stavoch a poruchách deflácie, keď 
pacient nevie zmrštiť jadro, má 
problémy vykašľať a dochádza 
k stagnácii hlienov. Pri poruche 
expektorácie sa používajú ďalšie 
techniky respiračnej fyzioterapie. 
Je to stop technika kontroly kašľa, 
aby pacient znovu nevyčerpával 
telo a nezvyšoval dráždenie ne-
primeraným kašľaním. Technika-
mi hygieny dýchacích ciest učíme 
pacienta, aby správnou technikou 
vykašľal prekážku, ktorá sa v dý-
chacích cestách vytvorila. Pacienti 
po covide spravidla nemajú veľké 
poruchy expektorácie, že by pri-
tom vznikla prevaha obštrukčných 
komponentov. Techniky hygieny 
horných a dolných dýchacích ciest  
aplikujeme skôr u pacientov sú-

bežne liečených na chronickú ob-
štrukčnú poruchu alebo astmu. K 
tomu používame rôzne vibračné 
odporové pomôcky, ktoré rozo-
chvejú bronchiálny strom. Voľbou 
sú aj prístrojové metódy, ktoré sú 
drahšie. Ak pacienta po vyčistení 
dýchacích ciest nastavíme do dob-
rých dychových vzorcov, ideme do 
aeróbnej záťaže. 

Aké sú pravidlá tréningu? 
Paušálne používame chôdzovú 

záťaž. Podľa odporúčaní respirač-
ných programov by sa mal pacient 
pohybovať najmenej tri až štyri 
razy týždenne, minimálne pol ho-
dinu v zóne zaťaženia 40-60 VO2 
max., čo predstavuje miernu až 
stredne ťažkú záťaž. Individuál-
ne alebo skupinovo inštruujeme 
pacientov, aby sami začali tréno-
vať, osvojili si pohybové návyky 
a začali zvyšovať svoju aeróbnu 
kapacitu. Cieľom je vrátiť ich do 
stavu, aby mohli robiť svoje pra-
covné, domáce a rekreačné akti-
vity a nepociťovali poškodenie a 
funkčný deficit, ku ktorému došlo 
v dôsledku ochorenia. 

Existuje manuál, podľa kto-
rého by pacient mohol cvičiť bez 
pomoci odborného personálu? 

Liečba je vždy individualizova-
ná. Existujú však určité pravidlá, 
na základe ktorých ju vieme ploš-
ne aplikovať. Náš tím vypracoval 
indikačnú schému, ktorá obsahuje 

základné videoinštrukcie pre jed-
notlivé fázy ochorenia COVID-19  
podľa jeho prejavov. Aplikácia by 
mala byť čoskoro dostupná pre 
pacientov aj pre zdravotníkov. 
V krátkych videoklipoch jedno-
duchou formou zadefinujeme 
postupy a opatrenia, aby sme 
predišli možným komplikáciám 
a pomohli stabilizovať pacien-
ta v období sťaženej dostupnosti 
zdravotnej starostlivosti. Chceme 
využívať aj metódy telemedicíny 
alebo dištančnej terapie. Ak by 
pacient niečomu nerozumel, bude 
môcť zavolať vo vyhradenom čase 
kolegom z nášho respiračného 
tímu a prekonzultovať jednotli-
vé postupy a možnosti. Uvedený 
program bude čoskoro dostupný 
na stránkach www.physioplus.sk 
Oslovenie veľkej skupiny ľudí je v 
týchto epidemiologických časoch 
vysoko aktuálne. Ide nám o to, 
aby pacient už v nemocnici alebo 
doma začal na sebe pracovať. Naj-
horšie situácia je, keď len sedí bez 
podpory, je odkázaný sám na seba 
a nevie, čo bude. Ak dobre zma-
nažujeme pacienta v počiatočnej 
fáze, aby využil vlastnú funkčnú 
rezervu pri liečbe doma, nemusí 
skončiť v nemocnici. Znižuje sa 
záťaž nemocníc. Znižuje sa spot-
reba liekov a intervencií, ktoré sú-
visia s primárnym ochorením.  

PETER VALO, Foto: archív M.J.

Zázračné lieky od doktora Google
V      posledných rokoch je internet 

plný zázračných liekov, ktoré 
odporúčajú preslávené lekárske 
kapacity. Jediný problém je v tom, 
že titulmi a zásluhami opradení 
lekári zväčša neexistujú. Nezná-
ma firma vám ponúkne superliek 
na cukrovku DIALINE. Jeho neu-
veriteľné účinky ospevuje dôchod-
kyňa z Košíc Eva Farkašová. Keď 
sa ju pokúsite v tomto meste nájsť, 
neexistuje. Odhaľovatelia hoaxov 
zistili, že na pôvodnej fotografii je 
ruská babička, ktorá má na “ori-
ginálnej snímke za sebou noviny 
v azbuke s obrázkom popa na 
prednej strane”. Propagátori zá-
zračného lieku noviny s azbukou 
odstrihli a fotografiu prisúdili vy-
myslenej Eve Farkašovej z Košíc. 
Liek odporúča naslovovzatý od-
borník MUDr. Sebastian Bartovič, 
ktorý sa zrodil len v myšlienkach 
predajcov. 

Ďalší zázrak na rýchle vylieče-
nie cukrovky ponúkali pod bom-
bastickým titulkom „Miliardy v 
cukrovke. Výskum pod názvom 
Človek a zákon odhalil rozsiahle 
sprisahanie doktorov a farmaceu-
tov.” Autori kompilátu predstavu-

jú jeho zázračné účinky: Cukrovka 
bola úplne vyliečená – 99% testo-
vaných. Hladina glukózy sa nor-
malizovala – 100% testovaných. 
Metabolizmus bol normalizovaný 
– 93% testovaných. Nevznikali 
žiadne návykové alebo vedľajšie 
účinky – 100% testovaných. Tento 
liek sa volá Suganorm. Sú to špe-
ciálne tabletky, ktoré je potrebné 
užívať 2-krát denne počas celého 
liečebného cyklu. V zložení lieku 
sa nachádzajú výlučne výťažky 
liečivých rastlín, nie je tam žiad-
na chémia. Zloženie je dôsledne 
vyvážené, vďaka čomu má tento 
liek komplexný účinok pri liečbe 
ochorenia, čo v podstate aj zvyšu-
je účinnosť liečby. 

Čo je najdôležitejšie, tento 
skvelý liek odporúča známy endo-
krinológ MUDr. Ladislav Macho, 
DrSc. Nuž, keď konečne konkrét-
ny odborník, tak som pánovi dok-
torovi v mene Lekárskych novín 
napísal: „Vážený pán doktor Ma-
cho.. Propagujete obšírne liek pro-
ti cukrovke Suganorm..Mohli by 
sme sa o tom porozprávať?” Od-
poveď nedala na seba dlho čakať. 
Pán doktor Macho mi napísal: „To 

je omyl, ja takýto liek vôbec ne-
propagujem, som už 15 rokov na 
penzii, máte mylné informácie.” 

Keď doktor Macho zistil, že do-
šlo k zneužitiu jeho mena, infor-
moval ma o jeho ďalšom postupe: 
„Poslal som e-mail predsedníčke 
Slovenskej diabetologickej spoloč-
nosti SLS a členom vedenia SDS, 
v ktorom som upozornil na tento 
podvod. Odvolával som sa tiež 
na uverejnené stanovisko Čes-
kej diabetologickej spoločnosti k 
problému propagácie SugaNorm, 
v ktorom táto odborná spoločnosť 
upozorňuje na podvodné infor-
mácie o tomto lieku, ako aj jeho 
propagáciu nejakým nemeckým 
odborníkom. Požiadal som, aby 
výbor SDS upozornil členov, leká-
rov, ako aj pacientov o zneužívaní 
môjho mena pri propagácii tohto 
výrobku. Pani predsedníčka SDS 
mi odpísala, že už 27. 1. predajca 
odstránil moju fotografiu aj cha-
rakteristiku, ktorú odkopíroval zo 
správy TASR z r. 2015 pri mojom 
životnom jubileu. Predpokladám, 
že túto informáciu z TASR pre-
vzali podvodne, bez citovania a 
vedomia tlačovej agentúry. Pani 
predsedníčka SDS ma tiež upo-

zornila, že na konci propagačné-
ho materiálu sa predajca odvoláva 
aj na Ministerstvo zdravotníctva, 
ktoré má podporovať výrobu lie-
ku a jeho používanie. Preto sa tiež 
obrátila na MZ SR,  aby ich upo-
zornila na túto nebezpečnú rekla-
mu, ohrozujúcu liečebné postupy 
u pacientov s diabetom. Výbor 
SDS mi sľúbil informácie o ďalších 
krokoch, ktoré podniknú.”

Čo nasledovalo zo strany ob-
chodníka s liekom? Predajca na-
ozaj odstránil  fotografiu Dr. Ma-
cha, ako aj informácie o ňom. Na 
jeho miesto vložil endokrinológa 
Mikhaila V. Gostyunina, ktorý je 
„doktorom najvyššej kategórie, 
kandidátom lekárskych vied, pro-
fesorom a popredným špecialis-
tom výskumného ústavu cievnych 
komplikácií pri cukrovke v Ústa-
ve endokrinológie almazovského 
centra.” Urobil to bez toho, aby sa 
pánovi doktorovi Machovi ospra-
vedlnil. 

Naposledy sa na internete obja-
vil zázračný liek Cardio NRJ, kto-
rý zaručene lieči hypertenziu a in-
farkt. Pod bombastickým titulkom 

“Slovenský kardiológ prekvapil 
celý svet” ho propagoval známy 
kardiochirurg Viliam Fischer. Keď 
som sa ho na to opýtal, odvetil, 
že je to zneužitie mena a podvod. 
Keď sa predajca, ktorý liek ponú-
ka, dozvedel, že profesor Fišer po-
dal sťažnosť na Úrad pre dohľad 
nad zdravotnou starostlivosťou, 
promptne zmenil meno lekára a 
reklama funguje ďalej. 

Nuž, arogancia nad aroganciu. 
Ku kvalite liekov sa nevyjadrujem, 
ale podvodná reklama sa začína 
zneužitím mena, a to je podľa na-
šich zákonov trestné. To platí aj 
pre ďalšie podobné reklamy s fik-
tívnymi menami, ktoré sústavne 
zaplavujú internet.

PETER VALO


