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Úspešní Slováci
v zahraničí

Prišli, ukázali svoj talent a uspeli v zahraničí. Aj osobnosti
zo Slovenska môžu urobiť dieru do sveta. HN vám v novom
seriáli prinášajú príbehy Slovákov, ktorí našli recept, ako
preraziť za hranicami rodnej krajiny.

Slovenka vedie kliniku v Singapure
ZDRAVOTNÍCTVO l
Pavel Novotný

Andrea Rajňáková nasledovala do ázijského štátu manžela. Dnes tam má úspešnú gastroenterologickú prax.
©hn
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Bratislava – Do exotického Singapuru prišla pred 20 rokmi. Nasledovala manžela, ktorý v tomto
miništátiku v juhovýchodnej Ázii
dostal pracovnú ponuku. „To bola
príčina, prečo sme sa ocitli práve
v Singapure. Začínala som v Univerzitnej nemocnici, kde som pôsobila 15 rokov. Až potom som
sa rozhodla otvoriť si vlastnú súkromnú prax,“ vysvetľuje pre HN
Andrea Rajňáková, gastroenterologička a majiteľka súkromnej kliniky v bývalej britskej kolónii pri južnom cípe Malajského polostrova.

Exotický miništátik
Singapur je malá ostrovná krajina
v tropickej zemepisnej šírke, ktorá
leží takmer na rovníku. Aj preto si
Rajňáková po príchode do týchto
končín musela zvykať na úplne nový život. „Všetko je celkom odlišné
od Európy – podnebie, spoločnosť,
strava, kultúra či infraštruktúra.
Skrátka všetko.“
Po 15 rokoch práce v nemocnici
sa slovenská odborníčka rozhodla
vziať prax do vlastných rúk. K výkonu povolania lekárky jej tak pribudli manažérske povinnosti. Jej
priority sú však určené jasne. „Lekárska profesia je pre mňa rozhodne prvoradou, hoci v súkromnej
praxi je manažérska pozícia veľmi
úzko skĺbená s mojím povolaním.
Tam sa tieto dve profesie jednoducho od seba nedajú oddeliť.“
Zdravotná starostlivosť v Singapure patrí k najlepším na svete.
Mnoho štátov sa usiluje zaviesť jej
princípy podľa singapurského vzoru. Vybavenie nemocníc je špičkové. Zdravotné poistenie je v Singapure povinné. Väčšina obyvateľov je k tomu pripoistená buď
cez zamestnávateľa, alebo osobne. Singapur je svojský aj tým, že
ide o značne kozmopolitné mesto
a štát. Žije v ňom mnoho cudzincov – Malajci, Číňania či Filipín-

ci. Aj vďaka tomu má Rajňáková
pestrú klientelu. „Pacienti, ktorí
prichádzajú za mnou na kliniku,
sú rôznych národností. Chodí ku
mne veľa ľudí z okolitých krajín
juhovýchodnej Ázie, ale aj Tichomoria a Blízkeho východu.“
Osobitnú kategóriu predstavujú cudzinci žijúci a pracujúci v zahraničí. „Pacienti tejto kategórie
ma špeciálne vyhľadávajú a uprednostňujú pred lokálnymi lekármi.“
Čo sa týka odborníkov v Singapure, lekárska komunita je podľa Rajňákovej dosť uzavretá. „Má
prísne pravidlá, čo sa týka akreditácie. V Singapure pracuje veľmi
málo zahraničných lekárov práve
kvôli neuznanej akreditácii.“
Väčšina zahraničných lekárov
i z tohto dôvodu pôsobí vo výskume, ale nie v klinickej praxi. Singapurská lekárska komora totiž uzná
diplom len z máloktorých zahraničných univerzít, aj to len z Veľkej Británie a Austrálie.
Rajňáková preto musela urobiť
prvú a druhú atestáciu uznávanú
v Singapure. Mesiac strávila v an- Andrea Rajňáková si po príchode do Singapuru musela zvykať na úplne iný život.
glickom Londýne a škótskom Edinburghu, kde sa pripravovala na
zaregistrovaní v lekárskej komore.
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musí najskôr predložiť všetky svoje
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purská lekárska komora. Súčasťou
né výpisy predošlých skúseností
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Všetci lekári v klinickej praxi sú

Singapur čoraz častejšie navštevujú aj Slováci. „Samozrejme, stalo sa mi, že moju pomoc vyhľadali
turisti zo Slovenska či iných európskych krajín,“ hovorí Rajňáková.
A práve pre dovolenkárov v Singapure má radu. „Jedlo na ulici alebo pitie z vodovodu je úplne bez
problémov. Všade v meste sú fontány s pitnou vodou, ktoré sú absolútne bezpečné. V iných krajinách juhovýchodnej Ázie by som
neodporúčala pitie vody z kohútika
v hoteloch, pridávanie ľadu do nápojov či ochutnávanie jedál na ulici. Na to si treba dať veľký pozor.“

Tradičná medicína

SNÍMKA: ARCHÍV A. RAJŇÁKOVEJ

Ak zahraničný lekár príde do
Singapuru na stáž či špecializovaný tréning, aby tu získal skúsenosti alebo prax v niektorej špecializácii, lekárska komora mu vystaví dočasnú obmedzenú licenciu. Tá má
mnoho rôznych stupňov a kategórií. Lekár tak môže byť zaradený
do niektorej z nemocníc ako pozorovateľ. Ak prichádza ako expert,
môže dostať obmedzenú licenciu
na vykonávanie niektorých zákrokov na určitý čas pod vedením singapurského lekára. Toto je však
možné len v štátnej nemocnici, nie
v súkromnej praxi.
A ako berú slovenskú lekárku
domáci obyvatelia? „V Singapure
ma pozná veľa ľudí a lokálni pacienti za mnou radi chodia. Myslím si však, že stále najviac priťahujem cudzincov. Najmä Európanov, Austrálčanov či Američanov
žijúcich a pracujúcich v Singapure
a juhovýchodnej Ázii.“
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V minulosti bola v Singapure častou témou diskusií aj tradičná
čínska medicína. Tá sa však podľa
Rajňákovej so západnou medicínou nijako neprelína, keďže ide
o celkom rozdielne odbory. „Pred
niekoľkými desaťročiami vyhľadávalo mnoho Číňanov žijúcich v Singapure tradičnú čínsku medicínu.
Týkalo sa to však hlavne staršej generácie. Moderná, mladá generácia
vždy viac ‚verila’ západnej medicíne,“ hovorí Slovenka.
Dnes je tradičná čínska medicína
viac akýmsi módnym hitom medzi
cudzincami prichádzajúcimi z Európy než domácim obyvateľstvom.
„Na druhej strane si treba uvedomiť, že bylinky, lístky a korienky,
ktoré sa dlhé tisícročia používali
v tradičnej čínskej medicíne, už nie
sú ani zďaleka to, čím boli kedysi.
V súčasnosti je, bohužiaľ, veľa plodov, rastlín a prírodných látok znečistených postrekmi, kyslými dažďami, pesticídmi, herbicídmi a rôznymi inými chemikáliami,“ dodáva
slovenská lekárka.
Práve preto podľa nej vidíme čoraz viac nežiaducich účinkov tradičnej čínskej medicíny. Tá totiž
nemá také prísne kontroly kvality
ako západná medicína. Mnohé prípravky alebo suroviny pre tradičnú čínsku medicínu sú dovezené
z okolitých krajín, kde práve kvalita kontroly nemusí byť najlepšia.
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