
NOVÁ ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA  
S INOVATÍVNOU LIEČBOU

V Bratislave na Trnávke sa otvára ortopedic-
ká ambulancia PHARCO, ktorá prináša indi-
viduálny prístup k liečbe každého pacienta.

Každý z nás s rastúcim vekom pociťuje, že po-
hyb nám robí obvykle stále viac ťažkostí. Človek 
je pohyblivá bytosť, a preto prirodzene pohyb 
vyhľadáva. Akonáhle prídu situácie, ktoré nám 
obmedzujú našu pohyblivosť, sme nespokojní  
a často frustrovaní zo zníženej kvality života. 
Mnohí z nás už navštívili ortopéda, ktorý nám väč-
šinu našich bežných problémov s pohyblivosťou 
kĺbov pomohol vyriešiť. Najčastejším problémom, 
s ktorým za ortopédmi chodíme, je znížená po-
hyblivosť kĺbov, ktorá vzniká na podklade oste-
artrózy. Osteoartróza kĺbov je degeneratívne 
ochorenie, ktoré prichádza obvykle s vekom alebo 
častým namáhavým pohybom. Dôležité je, že pri 
správnej životospráve a, samozrejme, aj pravi-
delnej ortopedickej “údržbe” dokážeme rozvoj 
tohoto progredujúceho ochorenia významne 
obmedziť a zachovať pacientom kvalitnejší život.

V Bratislave na Trnávke sa otvára nová or-
topedická ambulancia PHARCO, ktorá prináša 
individuálny prístup k liečbe každého pacienta. 
V ambulancii vás privíta príjemný personál a mo-
derné prostredie. Liečiť vás bude skúsený ortopéd 
MUDr. Tomáš Horňák, ktorý okrem ambulant-

nej praxe aj operuje. Ortopedická ambulancia 
PHARCO prináša, okrem tradičných postupov  
v liečbe osteartrózy, aj niektoré inovatívne metó-
dy, ktoré prinášajú účinnejšie a rýchlejšie výsled-
ky. V novej ortopedickej ambulancii, ako jednej 
z prvých, aplikujeme pacientom najmodernejšie 
kombinované viskosuplementum (CHONDRO-
HYAL) s obsahom kyseliny hyalurónovej a chon-
droitínu (látka vyživujúca chrupavku). Ide o vy-
soko inovatívnu injekciu, ktorá umožňuje kĺbu 
rýchly návrat k fyziologickej funkcii a pohyblivosti. 
Zároveň priamu a účinnejšiu výživu poškodenej 
chrupavky. Výhodou použitia tejto modernej 
liečebnej aplikácie je dlhšia výdrž funkčnosti 
kĺbu a životnosti kĺbovej chrupavky v porovnaní 
s bežnými injekčnými viskosuplementami. 

Ďalším inovatívnym a vysoko sofistikovaným 
liečebným postupom, ktorý v ortopedickej am-
bulancii PHARCO používame, je autológna 
biologická injekčná liečba osteoatrózy 
kĺbov na báze fibrínu, bohatého na 
krvné doštičky alebo na báze mono-
nukleárnych buniek. Obe metódy 
sú na Slovensku prevratné a ako 
prvé ich do liečebnej praxe prináša 
ortopedická ambulancia PHARCO 
v Bratislave. 

Autológna injekčná aplikácia 
fibrínu, bohatého na krvné doštičky 
(Xerthra iPRF), je biologická liečba, ktorá spo-
číva v odbere menšieho množstva vlastnej 
krvi. Krv sa po odobratí špeciálne upraví tak, 
aby sa z nej vyextrahovalo menšie injekčné 
množstvo fibrínu bohatého na krvné doštičky. 
Takto pripravená injekcia sa aplikuje priamo 
do vnútra kĺbu. Liečba fibrínom prináša zrých-
lenie hojenia poškodenej a zapálenej kĺbovej 
chrupavky. Výhodou tejto metódy pre lekára,  
v porovnaní s inou podobnou metódou apliká-
cie plazmy bohatej na krvné doštičky, je jednak  
v jednoduchšej spracovateľnosti odobratej krvi 
a praktickej dlhšej časovej rezerve na injekčnú 
aplikáciu do kĺbu. Pre pacienta je veľkou výhodou 
fíbrínovej injekcie v porovnaní s plazmovou fakt, 
že fibrínová injekcia podstatne dlhšie pôsobí  
v mieste aplikácie, keďže krvné doštičky sú viaza-
né v sieti fibrínových vláken, ktorých rozklad je 
v porovnaní s plazmou mnohonásobne pomalší. 
Preto takto viazané krvné doštičky pôsobia oveľa 
dlhšie v mieste aplikácie, teda v poškodenom 
kĺbe. To zároveň prináša aj praktickú výhodu pre 
pacientov v tom, že postačuje jedna aplikácia 
fibrínovej injekcie v porovnaní s tromi až piatimi 

aplikáciami plazmovej in-
jekcie, čo významne šetrí 
pacientom čas, nepríjem-
né injekcie a najmä veľ-
ké množstvo finančných 
prostriedkov.

Druhou inovatívnou 
metódou, ktorú prináša 
ortopedická ambulancia 
PHARCO ako prvá na 
Slovensku, je intraartiku-
lárna aplikácia autológ-
nych mononukleárnych 
buniek z vlastnej krvi 
pacienta. Ide o prevrat-

ný liečebný postup, ktorý priamo pri-
spieva k regenerácii chrupavky, teda 

k fyziologickej obnove jej funkčnosti. 
Mononukleárne bunky sú nešpecifické 

bunky, ktoré sa v organizme menia na špe-
cifické, podľa toho, kde sú potrebné. 

Sú niečo ako „čistý, nepopísaný papier“, kto-
rý tvorí zásobu buniek potrebných na udržanie 
chodu organizmu. Ak je v niektorej časti nášho 
organizmu potrebná „oprava“ alebo „údržba“, tak 
sa tieto bunky „zmenia“ na bunky, z ktorých sa 
daný orgán skladá, napr. na svalovú bunku, kostnú 
bunku, väzivovú alebo bunku kĺbovej chrupavky. 
Tieto bunky sú súčasťou akejsi „autoopravovne“ 
nášho organizmu. Ich počet je však limitovaný  
a najmä „preferujú“ životne dôležité orgány.

Autológna injekcia koncentrovaných mononuk-
leárnych buniek priamo do poškodeného kĺbu 
významne urýchľuje autoregeneráciu poškode-
ných častí kĺbu (chrupavka, kostné tkanivo, kĺbové 
púzdro a pod). Ide o vysoko sofistikovanú metó-
du, ktorá sa vďaka modernej technológii, pripra-
vuje a aplikuje priamo v ortopedickej ambulancii 
PHARCO. Výhodou tejto ambulantnej metódy je, 
že vhodný indikovaný pacient nemusí podstúpiť 
zložitú chirurgickú liečbu na klinike, ktorá ho na 
dlhšiu dobu vyradí z pracovného procesu, zníži 
kvalitu života a stojí veľké množstvo finančných 
prostriedkov. Aplikácia injekcie mononukleárnych 
buniek je ambulantná, nevyžaduje si žiadnu špeci-
álnu prípravu ambulancie ani pacienta. Pacientovi 
však prináša významnú regeneráciu poškodených 
kĺbových častí vrátane chrupavky, a tým aj vyššiu 
funkčnosť kĺbu a kvalitu života.

V ortopedickej ambulancii PHARCO vás radi 
privítame a poskytneme vám najvyššiu inovatívnu 
liečebnú starostlivosť o vaše kĺby. Ortopedická 
ambulancia PHARCO sa nachádza v zdravotnom 
stredisku MEDICENTRUM TRNÁVKA na ulici 
PAVLOVIČOVA 3 v Bratislave. Objednať sa mô-
žete priamo na telefonickej linke: 0948 395 168.

Tešíme sa na vás. 
MVDr. Peter Blaško, riaditeľ PHARCO

Nájdete nás v zdravotnom stredisku  
MEDICENTRUM TRNÁVKA, 

ul. Pavlovičova 3 v Bratislave

Na vyšetrenie sa objednajte 
telefonicky: 0948 395 168 
 
PRIJÍMAME NOVÝCH  
PACIENTOV. 
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  Výkony v ortopedickej ambulancii 

• Vyšetrenie pohybového aparátu.
• Diagnóza a liečba osteoartrózy, Bakerových 

cýst.
• Liečba modernými viskosuplementami.
• Aplikácia vysokoúčinného fibrínového de-

rivátu.
• Odporúčanie kombinovaných chondropro-

tektív.
• Liečba rázovou vlnou a laserom. 

fo
to

:  
Ž.

 B
la

šk
ov

á

Riaditeľ pharco MVDr. Peter Blaško zaškoľuje zdravotnú ses-
tru Mgr. Zuzanu Schmidtovú do prípravy fibrínu z odobratej 
krvi pacienta. 

in
z_

00
39

Ortopéd MUDr. Tomáš Horňák víta nové ino-
vatívne metódy liečby. Znázorňuje aplikáciu 
fibrínového derivátu. 
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