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zdravie

Šťastné a zdravé. 

               Detské srdcia
Vidieť deti smiať sa, hrať sa a skákať po tráve vo farebnom 

oblečení je pre niekoho úplne bežné. Pre lekárov 
Detského kardiocentra niečo úžasné. Len prednedávnom 

totiž týmto deťom operovali srdiečka. Aby prežili.

Malé, väčšie, aj tie najmenšie 
detičky. Po roku sa opäť stretli, 
aby oslávili Deň detí, ktorý 
im pripravila Nadácia Šťastné 

srdcia Oddelenia detskej kardiochirurgie 
Detského kardiocentra. Tak ako ostatné 
deti – s darčekmi, pomaľovanými tvárami, 
animátormi či kúzelníkom. „Len povedz 
kúzelnú formulku simsalabim a uvidíme, 
čo nájdeme v klobúku,“ hovorí kúzelník 
malému Riškovi. Podarilo sa, vyčaroval 
balóny. Vedľa stojí malá Hanka, prvé diev-
čatko, ktoré lekári Detského kardiocentra 
operovali aj pomocou 3 D modelu srdiečka. 
Rodičia týchto detí len stáli a nadšene po-
zorovali svoje deti. „Vidíme ich v úplne inej 
polohe, ako sa hrajú, ako sú vyobliekané vo 
farbách. Je to veľmi milé, takto stretnúť na-
šich pacientov,“ povedal na úvod akcie pri-
már kardiochirurgie Detského kardiocentra 
MUDr. Matej Nosáľ. Detičky prišli podporiť 

                                                            

nielen lekári a sestry z kardiocentra, ale 
aj hokejisti Ľubomír Višňovský a Richard 
Kapuš, ktorí im podpísali a darovali dresy. 
Nadáciu Šťastné srdcia prišli podporiť aj 
herci Mirka Partlová či Juraj Kemka.

Zlé podmienky
To, že podmienky v našich nemocni-

ciach nie sú ideálne, je známe. V Detskom 
kardiocentre, kde operujú srdiečka tým 
najmenším, sú však katastrofálne. Podľa 
slov primára najväčším problémom je, že 
vybavenie sa za posledných 10 – 15 rokov 
príliš nezmenilo, začína byť kompletne 
amortizované. „Pracujeme v podmienkach, 
na oddelení aj na operačkách, ktoré boli 
vybudované v 90. rokoch minulého storo-
čia. V lete je na oddeleniach extrémne tep-
lo a pre pacientov so srdcovými chorobami 
je to neakceptovateľné,“ uviedol primár.

 (kl)

Vidíme ich v úplne 
inej polohe, ako 
sa hrajú, ako sú 
vyobliekané 
vo farbách. 
Je to veľmi milé, 
takto stretnúť našich 
pacientov.
MUDr. Matej Nosáľ, 
primár kardiochirugie Detského 
kardiocentra

Detičky prišli podporiť aj hokejisti R. Kapuš 
a Ľ. Višňovský (tretí a štvrtý zľava).

Na Deň detí prišla aj malá Hanka, 
po úšpešnej operácii srdiečka 3 D modelom.


