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Klauzula o výhrade k zdrojom a informáciám
Táto správa bola spracovaná v súlade s Usmernením riaditeľa migračného úradu
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR), ktorým sa upravuje postup pri spracovaní
informácií o krajine pôvodu žiadateľov o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej
ochrany na území Slovenskej republiky a vzájomná spolupráca medzi odbormi, 2018.
V správe boli použité starostlivo vybrané zdroje v súčasnosti dostupné odboru
dokumentaristiky a zahraničnej spolupráce (ODZS). Informácie o každom použitom zdroji sú
v správe uvedené formou odkazu v poznámke pod čiarou. Informácie o krajine pôvodu
obsiahnuté v tejto správe boli preskúmané, vyhodnotené a analyzované s maximálnou
starostlivosťou v rámci obmedzeného časového rámca. Informácie o krajine pôvodu
pochádzajú zo zdrojov v jazykoch, v ktorých ich je možné vyhľadať, zohľadňujúc jazykové
znalosti zamestnancov ODZS. Informácie o krajine pôvodu v správe však nemožno považovať
za vyčerpávajúce ani definitívne pre posúdenie konkrétnej žiadosti o udelenie azylu alebo
o poskytnutie doplnkovej ochrany. Ak konkrétna udalosť, osoba alebo organizácia nie je
uvedená v správe, neznamená to, že sa udalosť neuskutočnila alebo že osoba alebo
organizácia neexistuje.
Termín "utečenec", "riziko" a podobná terminológia sa používajú ako generická terminológia
a nie v právnom zmysle, ako sa uplatňuje v acquis EÚ o azyle, Dohovore o utečencoch z roku
1951 a Protokole z roku 1967 o právnom postavení utečencov.
Informácie uvedené v správe neodrážajú názor migračného úradu MV SR, ani akékoľvek
politické stanovisko.
Klauzula o výhrade k použitiu správy
Táto správa je určená len na vymedzené účely v rámci vecnej pôsobnosti zadávateľa.
Zdroje informácií o krajine pôvodu použité v tejto správe môžu byť citované, nie však správa
samotná.
Správu (vrátane prekladu do slovenského jazyka) nemožno bez predchádzajúceho súhlasu
migračného úradu MV SR šíriť alebo rozmnožovať (čiastočne ani úplne).
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UKRAJINA :
Kardiologická starostlivosť na Ukrajine
Kontaktné údaje kardiologických centier v Ľvove :
‚Ľvovské medzioblastné kardiochirurgické centrum.
Riaditeľ : L.V. Kulyk, M.D., Ph.D., D.Sc., Prof.
Adresa : 79010, Lviv, Černihivská ul. 7, Lekárska univerzita’1
‘Vitajte v Ukrajine – Zdravotníctvo v meste Ľvov
Štátne regionálne kardiologické diagnostické a terapeutické centrum v Ľvove.
Kulparkivská ul. 35’ 2
‚Centrum náhradného materstva La Vita Nova. Lyčakovská ul. 65, Ľvov.
Zdravotné výkony, o.i. : Elektrokardiograf, kardiologické konzultácie.’3
‘Medicínske centrum sv. Paraksevi (MCsv.P), Závodská 7, Ľvov
Centrum pre zriedkavé choroby srdca MCsv.P spolupracuje so známymi odborníkmi
v oblasti kardiológie : prof. J. A. Ivanovom (veducim katedry rádiodiagnostiky na
Ľvovskej lekárskej univerzite Daniela Galického) a docentom N. D. Orijušinom. ...
Hlavným cieľom strediska je poskytovať odborné poradenstvo pre pacientov s
komplexnými diagnostickými prípadmi a štúdium a šírenie praktických skúsenosti v
diagnostike týchto ochorení medzi lekármi.
Centrum poskytuje pacientom so vzácnymi ochoreniami srdca liečbu, ktorá je už
bežne dostupná v mnohých európskych krajinách.’4
‚Ľvovská oblastná klinika, Černišivská ul. 7, Ľvov
Kardiochirurgia
Konzultácie :
- Lekár - srdcový chirurg : doc. MUDr. Alexander Vladimírovič Šur,
(ol.shchur@gmail.com)
- Lekár - srdcový chirurg : MUDr. Dmitrij Vitalijovič Averčuk, (miterby@yahoo.com)
- Lekár - srdcový chirurg : MUDr. Alexej Anatolijovič Mišakivský,
(oleksijmy@gmail.com) – implantácia elektrokardiostimulátorov (EKS), diagnóza
arytmie, diagnostikovanie koronárnych a srdcových ochorení (výkon angiografie).’5

1

Amosov Inštitút – Regionálne kardiochirurgické strediská. © 2016. http://amosovinstitute.org.ua/?centr&en&prn,
navštívené 19. 8. 2016.
2
Vitajte v Ukrajine – Zdravotníctvo v meste Ľvov. © 2016. https://sites.google.com/site/guideinukraine/hospitals-in-lviv,
navštívené 19. 8. 2016.
3
WhatClinic.com – Ukrajina – Centrum náhradného materstva La Vita Nova. © 2016.
http://www.whatclinic.com/fertility/ukraine/lviv/the-la-vita-nova-surrogate-motherhood-center/cardiac-monitoring,
navštívené 19. 8. 2016.
4
Medicínske centrum sv. Paraksevi. (c) 2016, http://www.medcenter.lviv.ua/ua/vchasne-zvernennya-do-likarya-zaporukazdorov-ya-malyuka/departments/centr-ridkisnykh-khvorob-sercya, navštívené 19. 8. 2016.
5
Ľvovská oblastná klinika, Kardiochirurgia. http://hospital.lviv.ua/tr_departments/кардіохірургія/navštívené 19. 8. 2016.
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Kontaktné údaje kardiologických inštitútov v Kyjeve :
‚- Kardiologický inštitút (otvorený 24 hodín denne)
Adresa: 5, ul. Narodnogo Opolchenia, Kyjev
Resuscitačné oddelenie / Oddelenie intenzívnej starostlivosti, tel. 275-6544
- Inštitút kardiovaskulárnej chirurgie (otvorený 24 hodín denne)
Adresa: 11, ul. Protassov Jar, Kyjev
Resuscitačné oddelenie / Oddelenie intenzívnej starostlivosti, tel. 275-4466
VIP kardiologické oddelenie, tel.: 275-5566; 6
‘Národné vedecké kardiologické centrum M. D. Stražecka - Kyjev
Expertné poradensko-diagnostické a centrum pre liečbu život ohrozujúcich srdcových
arytmii
- Diagnóza príčin synkopy invazívnymi aj neinvazívnymi metódami, diagnóza život
ohrozujúcich syndrómov (Brugada, predĺžené alebo skrátené intervaly srdcového
rytmu atď.), implantácia kardioverterov-defibrilátorov u pacientov s vysokým rizikom
náhlej srdečnej zástavy, implantácia korektorov srdcového rytmu, rádiofrekvenčné
odstraňovanie arytmií za použitia elektromagnetickej navigácie.
Kontakt : ul. Národných milícií 5, Kyjev. Tel .: (044) 249 88 04, Fax: +38 (044) 249
70 08 E-mail: lisogub.sv@rambler.ru.’7
‘Inštitút srdca, Kyjev : Vďaka rýchlemu vývoju technológií v poslednom desaťročí
máme jedinečnú príležitosť vykonávať chirurgickú liečbu väčšiny známych porúch
srdcového rytmu a obehového systému. Od začiatku roka 2007 Kardiochirurgické
oddelenie pre liečbu porúch srdcovej arytmie prevádzkuje celý rad diagnostických
a terapeutických výkonov za účelom liečby srdcovej arytmie. Špecialisti využívajú
diagnostické a liečebné metódy, ktoré harmonicky kombinujú použitie
najmodernejšieho vybavenia a techniky so starostlivosťou o individuálne potreby
každého pacienta. Naši lekári používajú najmodernejšie diagnostické metódy na
stanovenie presnej diagnózy a zvolenie najúčinnejšej liečby v čo najkratších časových
lehotách. Oddelenie má celkovo 20 lôžok, pričom izby sú jednolôžkové aj
dvojlôžkové.
Elektrofyziologické laboratórium je vybavené moderným kardiologickým
počítačovým systémom AXIOM Sensis XP (Siemens, Nemecko), ktorý lekárom
umožňuje získať kompletný hemodynamický a elektrofyziologický obraz srdca
u detských aj dospelých pacientov, rovnako ako aj anatomickým mapovacím
systémom Sarto XP (Biosense Webster, USA), ktorý umožňuje zobraziť trojrozmernú
štruktúru srdca a umožniť elimináciu niektorých najkomplexnejších srdcových
arytmií. ...
Pracovisko sa špecializuje na tieto druhy vyšetrovaní a operácií: ...
Implantácia antiarytmických zariadení – jednokomorových a dvojkomorových
elektrokardiostimulátorov (ECS) so systémom aktívne aj pasívne fixovaných elektród
- Retrakcia endokardiálnych elektród pomocou laserového retraktora
- Implantácia srdcových
resynchronizačných zariadení (trojkomorový
kardiostimulátor)
6

Ambasáda USA v Ukrajine, Zdravotnícke služby a pohotovosti. 2016. Výber, krátenie a pracovný preklad z AJ
: COIROG, 22. 8. 2016. (http://ukraine.usembassy.gov/medical-services.html)
7
Národné vedecké kardiologické centrum M. D. Stražecka – Kyjev, Expertné poradensko-diagnostické a
terapeutické centrá, Kyjev. 2016. Výber, krátenie a pracvný preklad z UJ : COIROG, 21. 11. 2017.
(http://strazhesko.org.ua/upload/centri-in-tu-strazheska-opt.pdf)
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- Implantácia kardioverterov-defibrilátorov - liečba, ktorá bráni náhlej zástave srdca
pri život ohrozujúcich typoch arytmií ...
Ústav úzko spolupracuje so všetkými ostatnými oddeleniami nemocnice za účelom
odhalenia príčin arytmií a následného výkonu kardiochirurgických zásahov. ... Naši
pacienti sú po prepustení z oddelenia pod našou kontrolou až do celkovej rehabilitácie
a neskôr sú pod preventívnym dohľadom. Pacienti s implantovanými srdcovými
antiarytmickými zariadeniami pravidelne podstupujú kontroly za účelom testovania
výkonu týchto zariadení a môžu s lekármi konzultovať ďalšie formy liečby, napr.
medikamenty. ...
Kontakt : Inštitút srdca, Bratislavská ul. 5A, Kyjev, Ukrajina, 02660
Tel. +380(44) 291-61-01, E-mail: info@heart.kiev.ua, Web: http://heart.kiev.ua.‘8
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UKRAJINA – Počet
implantácií CRT na 1 milión
obyvateľov
2012 - 2016
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Počet centier vykonávajúcich
Implantácie CRT v r. 2015

Počet centier vykonávajúcich
Implantácie CRT v r. 2016

Absolútny
počet

Na 1 milión
obyvateľov

Absolútny
počet

Na 1 milión
obyvateľov

%
zmena

10

0.23

10

0.23

0.5%

8

Inštitút srdca – Ministerstvo zdravotníctva Ukrajiny – Kardiochirurgické oddelenie pre liečbu porúch srdcovej arytmie.
2016. http://www.heart.kiev.ua/?page_id=930&lang=enNavštívené 22. 8. 2016.
9
Oxford Academic, Desaťročie informácií o využívaní imlantovateľných kardiologických elektronických prístrojov
a intervenčných elektrofyzilogických procedúr v členských krajinách Európskeho kardiologického združenia : Správa za rok
2017 od Európskej asociácie srdcového rytmu, 1. august 2017
https://academic.oup.com/europace/article/19/suppl_2/ii1/4100657?searchresult=1, navštívené 24. 11. 2017.
10
Oxford Academic, Desaťročie informácií o využívaní imlantovateľných kardiologických elektronických prístrojov
a intervenčných elektrofyzilogických procedúr v členských krajinách Európskeho kardiologického združenia : Správa za rok
2017 od Európskej asociácie srdcového rytmu, 1 august 2017
https://academic.oup.com/europace/article/19/suppl_2/ii1/4100657?searchresult=1, navštívené 24. 11. 2017.
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Celkový počet implantácií CRT
v r. 2015

Celkový počet implantácií CRT
v r. 2016

Absolútny
počet

Na 1 milión
obyvateľov

Absolútny
počet

Na 1 milión
obyvateľov

%
zmena

73

1.64

72

2

−0.9%

11

Oxford Academic, Desaťročie informácií o využívaní imlantovateľných kardiologických elektronických prístrojov
a intervenčných elektrofyzilogických procedúr v členských krajinách Európskeho kardiologického združenia : Správa za rok
2017 od Európskej asociácie srdcového rytmu, 1. 8. 2017
https://academic.oup.com/europace/article/19/suppl_2/ii1/4100657?searchresult=1, navštívené 24. 11. 2017.
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