
PRACOVISKO 
DETSKEJ UROLÓGIE
UROLÓGIA MICHALOVCE

NOVINKA



Moderné prístrojové  
vybavenie

Tím špecialistov

Detská urológia

Multidisciplinárna  
spolupráca 

Krátke čakacie lehoty

Vysoký štandard izieb

LIEČBA RÔZNYCH TYPOV OCHORENÍ:
 ochorenia prostaty
 onkologické ochorenia
 urolitiáza
 urogynekologické ochorenia
 nádorové ochorenia močového mechúra

LIEČEBNÉ VÝKONY: 
 laparoskopické operácie
 endoskopické operácie
 perkutánna extrakcia konkrementov
 extrakorporálna litotripsia
 radikálne odstránenie nádorov obličiek 
 parciálne resekcie obličiek

TECHNICKÉ VYBAVENIE: 
 ureterorenoskop s laserovým generátorom 

 (endoskopické odstránenie konkrementov z močovodu) 
 urodynamický prístroj (stresový únik moču)

UROLÓGIA MICHALOVCE

BENEFITY



OBŠTRUKČNÉ UROPATIE (VRODENÉ VÝVOJOVÉ CHYBY)

Detská urológia sa v 90 % týka vrodených vývojových chýb. Medzi najvýznam-
nejšie patria obštrukčné uropatie, ktoré majú spoločného menovateľa, a tým je 
zhoršené vylučovanie moču z horných močových ciest, čo má za následok 
trvalé zvýšenie tlaku v dutom systéme, následne poškodenie obličkového tka-
niva a zlyhávanie obličiek. Liečba obštrukčných uropatií u detí je prioritnou strán-
kou detskej urológie, a to z toho dôvodu, že sa snažíme znížiť počet kandidátov 
na dialýzu a transplantáciu.  

DETSKÁ UROLÓGIA

HYPOSPÁDIA
Pri tejto vývojovej chybe vykonávame rekonštrukcie močovej rúry, pri ktorých 
používame najmodernejšie metódy na dosiahnutie čo najlepších výsledkov. 
Využívame samotný materiál predkožky, z ktorej vytvárame novú močovú rúru. 
V prípade, že tento materiál absentuje, dokážeme použiť materiál z ušného 
laloka, kde samotnú kožu pretransponujeme na telo penisu do obnaženej časti, 
v ktorej potom vytvoríme samotnú močovú rúru. 

Sústreďujeme sa na správny vývoj penisu a na rekonštrukciu močovej rúry dieťa-
ťa spravidla v takom veku, aby dieťa psychicky netrpelo, teda od druhého roku 
dieťaťa do predškolského veku.

POSTNATÁLNY SKRÍNING
Postnatálny skríning sa realizuje u každého novorodenca už 72 hodín po jeho 
narodení, teda v období, keď už nastane dostatočná produkcia moču. Takýmto 
spôsobom môžeme zachytiť problém a pri správnej liečbe zachrániť obličku. 

ČO JE DOBRÉ VEDIEŤ

Nemocnica Michalovce pri diagnostike a liečbe spolupracuje aj s DFN 
v Košiciach, konkrétne s primárkou MUDr. Evou Sádovou (nefrologička) 
a s primárkou MUDr. Gabrielou Tischler, MPH (anestéziologička), ktoré 
nám zabezpečujú nekomplikovaný a ľahký priebeh anestéziologickej 
prípravy samotnej operácie a postoperačný monitoring. 



LIEČBA DETSKÝCH UROLOGICKÝCH PACIENTOV SI  
VYŽADUJE SPOLUPRÁCU VIACERÝCH ODBOROV:

MULTIDISPCIPLINÁRNA
SPOLUPRÁCA

VAŠA SPOKOJNOSŤ 
JE PRE NÁS PRVORADÁ

Anna Mikulová a syn Filip Kišš 
Krompachy 

Náš synček mal po narodení diagnostikovanú 
vrodenú chybu močových ciest. Navštevovali 
sme pani doktorku Sadovú v Košiciach, detskú 
nefrologičku, ktorá nám povedala, že okolo 
roka bude náš syn potrebovať zákrok –  
cystoskopiu. S najväčšou pravdepodobnosťou 
v Bratislave. Synčeka napokon operovali  
tu v Michalovciach, konkrétne primár  
MUDr. Vladimír Polák, keďže tu medzičasom 
vzniklo nové pracovisko detskej urológie. To 
sme, samozrejme, veľmi uvítali, pretože ces-
tovať do Bratislavy bolo pre nás dosť kompliko-
vané. Napriek tomu, že bolo pomerne náročné 
byť s takýmto ročným bábätkom v nemocnici, 
pobyt nám dosť zľahčoval celý personál, ako aj 
prostredie novej nemocnice. Boli sme tu veľmi 
spokojní. Mali sme k dispozícii všetko, čo sme 
pre ročné bábätko potrebovali.

Antónia Magurová a syn Lukáš 

Chcem v prvom rade veľmi pekne poďakovať 
pánu primárovi Vladimírovi Polákovi, ktorý 
sa nás ujal a ako jediný na Slovensku posky-
tol okamžitú pomoc. Môj syn mal obličkový 
kameň a trpel veľkými bolesťami brucha. 
Pán primár ho ihneď operoval. V michalovskej 
nemocnici sme so synom hospitalizovaní už 
takmer dva týždne, sme tu veľmi spokojní 
so starostlivosťou lekárov, sestier aj ostatného 
zdravotníckeho personálu.

 rádiológie
 pediatrie
 neonatológie

 intenzívnej medicíny 
 urológie
 anestézie



OBJEDNÁVKY NA VYŠETRENIE:

Nemocnica Svet zdravia Michalovce

  056/641 67 03

STARÁ SA
O VÁS 
TÍM ŠPECIALISTOV 

1  MUDr. Vladimír Polák, PhD. 
 chirurgický klaster, primár urológie

2  MUDr. Pavol Červenák 
 chirurgický klaster, lekár, urológ 

3  MUDr. Danica Ondrušová 
 klaster Žena a dieťa, detská nefrologička  

4  MUDr. Dana Jurečková, PhD. 
 klaster Žena a dieťa, primárka pediatrie 

5  MUDr. Marek Pastír 
 klaster OAMIS a URGENT, primár OAMIS

MUDr. Juraj Dráb 
lekár, urológ

MUDr. Dárius Dzurjo 
lekár, urológ 

MUDr. Patrik Dubrovskij 
lekár, urológ 

MUDr. Patrik Mihaľko 
lekár, urológ 

MUDr. Jaroslav Šimko 
lekár, urológ 

MUDr. Alexander Uličný 
lekár, urológ 

Mgr. Dagmar Uhrinová 
vedúca sestra chirurgického klastra 

Bc. Danka Poprendová 
manažérka dennej zmeny
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