
54 ❘ happy

„Medicína učí človeka o živote viac než 
koučovia. Trpezlivosti, zvládanie vecí 
bez emócií, práci s vášňou a nadšením,“ 
hovorí uznávaná očná mikrochirurgička, 
MUDr. Adriana Smorádková. 
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Mladí ľudia sa často nevedia rozhodnúť, 
akým smerom sa v živote uberať. Odma-
lička ste vedeli, že chcete byť lekárka? 
Rodič, ktorý empaticky a citlivo vníma po-
vahu svojho dieťaťa, to vypozoruje aj sám. 
Moja mama dodnes spomína, že som ako 
malá vyšetrovala bábikám oči a následne 
im vykonávala očné zákroky. Spolužiaci 
ma už na základnej škole prezývali dok-
torka. Vždy, keď sa niečo v triede zomlelo, 
liečila som, riešila problémy, kriesila tých, 
ktorým prišlo zle. Hoci nie som z lekárskej 
rodiny, vždy som cítila, že mojím poslaním 
je pomáhať. Môžem padať od únavy, no 
keď niekto pri mne potrebuje pomoc, 
okamžite sa mi v hlave zapína ´zelená´. 

TOTO BY STE MALI VEDIEŤ PRED LASEROVOU OPERÁCIOU
Zvažujete operáciu očí? Toto všetko by ste mali vedieť ešte predtým, kým sa rozhodnete 

pre konkrétnu kliniku, radí MUDr. Smorádková. 

Spolu s úzkou skupinou svetových 
chirurgov, mužov, sa venujete špeciálnej 
chirurgickej liečbe degenerácii rohovky 
(keratokonus). Mali ste niekedy problém 
presadiť sa v mužskom svete? 
Keď som začínala v štátnej nemocnici, 
bola očná chirurgia výlučne mužskou 
doménou. Ženy mali určené vykoná-
vať len ambulantnú činnosť, v preklade 
vyšetrovať. Sen o mikrochirurgii sa mi 
postupne rozplýval. Až do momentu, keď 
som dostala ponuku,  ktorá ma postavila 
pred vážne životné rozhodnutie. V roku 
2010 som sa stala členkou inovatívneho 
tímu mikrochirurgov súkromnej očnej 
kliniky v bratislavskej Petržalke. Spolu 

Sme šťastní, že dnes nás za inovátorske 
postupy už nechcú viac upáliť  a metódy, 
ktoré sme pred piatimi rokmi priniesli, sa 
už udomácnili aj na iných klinikách.

Nakoniec ste sa spolu s vašou kolegyňou 
z kliniky stali, ako prvé slovenské ženy, 
očné chirurgičky ktoré na Slovensku za-
čali odstraňovať dioptrie bezbolestným 
femtosekundovým laserom. Stretávate 
sa so ženami, ktoré sa prakticky z jedné-
ho dňa na druhý zbavia jedného z naj-
väčších hendikepov vo svojom živote. Čo 
nové oči zmenia v našom živote? 
Veľmi veľa. Najmä u žien, ktoré nosili 
okuliare s vyššími dioptriami dlhé roky, 
je nasledujúci deň po operácii často 
ako malý zázrak. Už nemusia skrývať 
svoju tvár a oči za rámami, často im črty 
konečne vyniknú. Cítia sa krajšie, neraz sa 
začnú líčiť, a všímajú si aj pozitívne reakcie 
z okolia. Nepríjemné sú aj plusové dioptrie 
a hrubé sklá. Operácia predstavuje pre 
mnohých skutočne návrat sebavedomia 
a komplimenty z okolia. Ale musím pove-
dať, že ešte viac takéto zázraky prežívame 
s pacientmi vo vyššom veku a pokročilým 
sivým zákalom. Tí totiž po návrate zraku 
akoby omladli, mentálne ožijú a opäť sa 
začnú zaujímať o okolitý svet. Ich najbliž-

ším sa tak vráti doslova nový človek, rodič, 
ktorého začali strácať...

Čo vám pomôže po náročnom dni, vďa-
ka čomu zaručene vypnete? 
Prídem domov a často si ešte oblečená 
sadnem, vyložím si nohy a som ticho 
aspoň pol hodiny. Tridsať minút nero-
bím absolútne nič. Dcéry mi uvaria čaj 
a k nemu si dám misku čerstvého nakrá-
janého ovocia, lebo mám nutkavý pocit, 
že sa musím niečím okamžite nadopovať. 
Pomáha mi aj pravidelný pohyb, dvakrát 
týždenne si idem zabehať alebo zaplá-
vať. A nedám dopustiť na dobrý, výdatný, 
ideálne osemhodinový spánok. Osvedčilo 
sa mi vyčleniť si každý deň chvíľu na relax. 
Raz týždenne zájdem na masáž, na ktorej 
vypnem a vyčistím si hlavu. Večer mávame 
s rodinou zahrievací čajový rituál: varíme 
si čaje, rozprávame sa a oddychujeme. 

Ste známa aj schopnosťou vyriešiť každú 
náročnú situáciu v práci aj v živote. Čo 
vám pomáha, keď stojíte pred rozhodnu-
tím alebo náročnou situáciou? 
Ako lekárku ma nesmie rozhodiť žiadna 
nepredvídaná udalosť. Keď sa dostane-
te do krízy, emócie musia ostať vedľa. 
Sústreďte sa na okamžité vyriešenie prob-

lému. Až keď ho zvládnete, sa môžete 
pár minút venovať zrúteniu a trebárs si aj 
poplakať. Navyše, pomôže aj vedieť dať 
všetkému čas.  Nič v živote sa neudeje 
z večera do rána. Dnes chceme všetko 
príliš urýchliť. Pri minimálnej námahe 
nedočkavo prahneme po maximálnych vý-
sledkoch. Nič neprichádza samo a hneď. 
Sú veci ktoré si potrebujete odžiť, kým sa 
vyriešia. Keď si potrebujem upratať myš-
lienky,  vrhnem sa do upratovania. Tým, 
že si vyčistím dom, upracem si aj v duši. 
Pravidelne triedim a zbavujem sa pre mňa 
nepotrebných vecí. 

Ak by ste mali poradiť jednu vec, vďaka 
ktorej môžeme nájsť ľahšie spokojnosť 
s vlastným životom, čo by to bolo? 
Robiť všetko s nadšením. Jedným z mo-
jich vzorov je Steve Jobs. Všetko čo robil, 
nadovšetko miloval. Najväčším umením 
života je mať vášeň pre to, čo v živote 
dobrovoľne aj nedobrovoľne robíte. Robte 
to, čo milujete a robte to s vášňou. Keď 
operujem, robím to s vášňou. Keď upratu-
jem, pečiem, zaváram, behám, cestujem, 
tancujem, robím to s rovnakou dávkou 
nadšenia. Ak už musím investovať energiu 
do niečo, čo ma nebaví, snažím sa v danej 
aktivite nájsť pozitívne momenty. 

1. JEDNA METÓDA NIKDY NIE JE 
PRE VŠETKÝCH 
Dnes máme k dispozícii tri základné 
operačné techniky. Spoznáte ich podľa 
typu a druhov lasera, ktorý počas ope-
rácie pracuje. Najnovšie metódy typu 
SMILE používajú iba femtosekundový 
laser. Metódy typu femtoLASIK kombiná-
ciu femtosekundového a excimerového 
laseru. Pri metódach LASEK odstraňuje 
dioptrie excimerový laser. Ak klinika 
ponúka len jednu z uvedených me-
tód, hrozí, že časť pacientov zoperuje 
nesprávne. Preto je dôležité, aby ste si 
vybrali pracovisko, kde majú skúsenosti 
so všetkými. 

2. DBAJTE NA PRECÍZNE VYŠETRENIE 
Musí byť výnimočne precízne a nevy-
hnutne obsahovať dokonalé rozkvapka-
nie zrenice. Malo by obsahovať vyšetre-
nie v cykloplégii aj v mydriáze.  Mydriáza  
pomáha lekárom odhaliť patologické 
zmeny vo vnútroočnej šošovke, v sklov-

ci či na sietnici. Bez vyšetrenia v mydriá-
ze zrenici vidíme len 30 % vnútroočného 
priestoru. Cykloplégia zase dočasne 
paralyzuje zaostrovací očný sval. Najmä 
mladí ľudia ním môžu kamuflovať veľa 
dioptrických chýb. Pomocou dočasnej 
´obrny´ dokážu lekári namerať správnu 
dioptrickú hodnotu. 

3. POZOR NA VEĽKÉ ZĽAVY 
Symbolická zľava z ošetrenia či zá-
kroku je v zariadeniach reálna. Žiaľ, 
na prvý pohľad vysoké zľavy či lákavé 
darčeky často využívajú pracoviská, 

ktoré ponúkajú len jeden typ operačnej 
metódy alebo z rôznych dôvodovom 
trpia nedostatkom pacientov. Pri odstra-
ňovaní dioptrií laserom je však kľúčové, 
aby chirurgovia ušili pacientovi laserovú 
metódu presne a individuálne na mieru. 
Zrak je vzácna vec, neoplatí sa pri ňom 
nechať sa zlákať atraktívnymi zľavami. 

4. PÝTAJTE SA ĽUDÍ OKOLO 
Keď sa zavŕtate do informácií na web-
stránkach o jednotlivých metódach či 
klinikách, každá informuje o svojich 
špičkových prístrojoch či niektorých 
prvenstvách. Z každej strany sa na vás 
valí pozitívna reklama a človek sa občas 
môže cítiť stratený. Vo svete, kde nás 
reklama nenechá na pokoji ani jedinú 
hodinu, je fajn opýtať sa na názory 
známych ale neznámych o ktorých viete, 
že operáciou absolvovali pred časom. 
Pýtajte sa tých, ktorí sú nespokojní 
a najmä spokojní. V mnohom môžu byť 
najhodnotnejším zdrojom informácií. 

s primárom a skvelým tímom kolegov sme 
začali budovať očnú kliniku, ktorá dnes 
patrí medzi špičkové pracoviská nielen na 
Slovensku, ale aj vo svete. Na Slovensko 
sme priniesli nové, dovtedy nepoužívané, 
chirurgické metódy zo sveta. Napríklad 
bezbolestné laserové operácie s použi-
tím šetrného femtosekundového laseru, 
vďaka ktorému operácia nebolí počas 
zákroku a ani počas hojenia. V tom čase 
nás naši profesori a kolegovia, ktorí ostali 
verní starším metódam, sledovali s nedô-
verou. Bojovať s konzervativizmom bolo 
prvé dva roky viac než náročné. Chcelo to 
obrovskú trpezlivosť, stovky prednášok na 
kongresoch a tisíce spokojných pacientov. 

robiť veci s nadšením 
spokojného života je
Tajomstvo


