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DOKTORKA JANA BENDOVÁ POŇALA 
„LEKÁRČINU“ TROCHU INAK. SVOJICH 
PACIENTOV VNÍMA AKO SEBEROVNÝCH 
PARTNEROV, PRAVIDELNE BLOGUJE  
O PRÍBEHOCH Z AMBULANCIE A SO SVOJIMI 
DVOMI ZDRAVOTNÝMI SESTRAMI VYTVÁRA 
V PRÁCI VŽDY DOBRÚ NÁLADU. VEĎ  
UZNAJTE SAMY, SMIECH PREDSA  
Z ORDINÁCIE NEPOČUJEME KAŽDÝ DEŇ...  
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Hádam každá z nás sa detstve premenila 
na učiteľku, kuchárku, ale aj lekárku. 
Čím ste chceli byť vy? 
Paradoxne ja som ako dieťa netúžila stať 
lekárkou. Bavilo ma všetko – klavír, balet, 
jazyky aj chémia a bola som talent v matema-
tike, dokonca som uvažovala o matematickom 
gymnáziu. Rodičia ma viedli skôr technickým 
smerom, keďže boli obaja stavební inžinieri. 
Až tesne pred podaním prihlášky na vysokú 
školu som sa rozhodla pre medicínu. A nikdy 
som to neoľutovala. Medicína a práca s ľuďmi 
je to, čo ma neskutočne baví dodnes.

Ste ten typ, čo od študentských čias 
sedel nad knihami, hltal nové poznatky 
a mal presne stanovené, v akej oblasti 
chce v budúcnosti pracovať? 
Som prirodzene veľmi zvedavá a vždy som 
rada čítala a študovala. V medicíne je celo-
životné štúdium nevyhnutnosťou, pretože 
veda rýchlo napreduje. Nedávno som úspešne 
ukončila doktorandské štúdium a o pokraču-
jem v štúdiu manažmentu v zdravotníctve. 
Ako dieťa som mala úžasnú detskú lekárku, 
ktorá bola pre mňa veľkým vzorom. Obdivo-
vala som nielen jej  vedomosti, ale aj výbornú 
komunikáciu s rodičmi chorých detí. Po skon-
čení vysokej školy som sa túžila stať pľúcnou 
lekárkou alebo alergologičkou. Na pľúcnych 
oddeleniach sa aj začínali moje pracovné 
skúsenosti, najprv v Nitre-Zobore a neskôr 
v Bratislave-Podunajských Biskupiciach. Ale 
prišla som na to, že venovať sa len prieduškám a pľúcam mi nestačí, 
že chcem človeka, svojho pacienta, vnímať komplexne, 
aj v kontexte jeho pracovného či rodinného prostredia. 

Tri roky ste sa zaoberali aj klinickým skúšaním liekov 
pre farmaceutické firmy. Jeden rok ste dokonca 
šéfovali oddeleniu bezpečnosti liekov a me-
dicínskeho poradenstva. Na čom ste vtedy 
pracovali? 
Práca vo firme ma zlákala hlavne preto, že som 
tam mohla okrem medicíny uplatniť aj svoje ja-
zykové znalosti, angličtinu a nemčinu, ale mohla 
som aj cestovať a dobre zarábať. Podieľala som 
sa na príprave a realizácii klinických skúšaní, teda 
testovaní nových liekov na Slovensku, napríklad 
liekov na tlak alebo aj na veľmi zriedkavú Fábryho 
chorobu. Rok som šéfovala oddeleniu, ktoré malo na 
starosti nežiaduce účinky liekov. Bol to svet vedy, ktorý ma 
očaril, ale po pár rokoch mi klinická medicína a práca s pacientmi 
začali chýbať a túžila som sa k nim vrátiť.  

Z komunikácie s vašimi pacientmi viem, 
že vo vašej ordinácii si ľudia vážia nielen 
odborné vedomosti, ale aj ľudský prí-
stup. Nie je smutné, keď pacienti chvália 
vľúdny prístup lekára? Nemalo by to byť 
samozrejmosťou, že lekár vníma pacien-
ta ako seberovného partnera?
Byť milá a ľudská je mi prirodzené. Moji pa-
cienti vedia, že sa na nič nehrám, nevynucujem 
si autoritu, beriem ich skôr ako partnerov v ko-
munikácii. Rada im vysvetlím, na čo sa pýtajú, 
pretože si myslím, že dobre informovaný 
pacient, ktorý chápe, čo sa s ním deje, lepšie 
spolupracuje, či už pri diagnostike, ako aj pri 
liečbe. Vzťah medzi lekárom a pacientom je 
predsa založený na dôvere. Energia, ktorú do 
svojich pacientov vkladám, sa mi niekoľkoná-
sobne vracia, preto ma moja práca nevyčerpá-
va a preto ju robím rada a s úsmevom. A prečo 
sú iní lekári struční, nevrlí, alebo až arogantní? 
Možno sú preťažení, možno rokmi vyhoreli... 
Ja sa snažím pochopiť každého. No nechápem 
pacientov, ktorí sú často so svojím lekárom ne-
spokojní, ohovárajú ho, ale nevymenia ho. Veď 
aj pri výbere lekára platí slobodná voľba.

Patríte medzi málo lekárov, ktorý sa 
nielen svojim pacientom prihovárajú 
prostredníctvom blogu. Práve zo zverej-
nených článkov viem, že pravidelne nav-
števujete rôzne medzinárodné semináre 
a prednášky. Čo vás ženie vpred?
My lekári máme povinnosť celoživotného 

vzdelávania. Ja to však nevnímam ako povinnosť, ale ako radosť. 
V posledných rokoch ma najviac baví naštudovať si niektorú tému 
podrobne a potom o tom prednášať kolegom. Pri štúdiu sa dostanem 
v danej téme do hĺbky a mám radosť, keď ju dôkladne pochopím a do-
kážem potom vysvetliť kolegom na kongrese. Podobné to je aj s mojím 

blogom. Baví ma podeliť sa o svoje vedomosti a skúsenosti s pa-
cientmi. Mám talent na vysvetľovanie aj komplikovaných 

tém jednoduchým, „ľudským“ jazykom. Škoda by bolo 
nevyužiť ho, nie? (smiech) Blog www.janabendova.
blog som odštartovala vlani 1. septembra a má skvelú 
sledovanosť. Dokonca lepšiu, ako som si vysnívala. 

V súčasnosti je bežné, že lekári opúšťajú  
svoje pracoviská a prechádzajú do veľkých 

súkromných zariadení. Vy ste sa nedali zlákať, 
stále prevádzkujete ambulanciu v obci Veľký Biel. 

Neláka vás zahraničie? Alebo aspoň ambulancia 
v našom hlavnom meste?

Mala som obdobie, keď ma to veľmi ťahalo do zahraničia, najmä do 
môjho obľúbeného Anglicka. Nie kvôli oveľa lepšiemu zárobku, ale 

MUDR. JANA BENDOVÁ: 
„MALA BY SOM VRAJ BYŤ SERIÓZNEJŠIA A TAK SI ZÍSKAŤ 

VÄČŠIU AUTORITU, ALE TO BY SOM UŽ NEBOLA JA.“

z ambulancie
Blogerka 

KTO JE?
MUDr. Jana Bendová vyštu-
dovala všeobecné lekárstvo 
na Lekárskej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave. 
Pôsobí ako všeobecná lekárka 
pre dospelých v obci Veľký Biel 
a ako posudková lekárka. Pred-
náša študentom medicíny aj 
lekárom na kongresoch na Slo-
vensku a v zahraničí. Okrem 
svojej práce miluje šport, di-
vadlo, knihy a písanie článkov 
na svoj blog o zdraví.

„Blog som 
odštartovala 

vlani 1. septembra 
a má skvelú 
sledovanosť. 

Dokonca lepšiu, 
ako som si 
vysnívala.“ 
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kvôli možnostiam. Poviem to na príklade. Všeobecný lekár 
vo Veľkej Británii sa smie starať aj o pacienta s cukrov-
kou alebo prieduškovou astmou. Slovenský nie. Slovenský 
praktický lekár musí takého pacienta odoslať k špecialistovi 
(diabetológovi, pneumológovi), pretože má zakázané starať 
sa o takého pacienta a predpisovať mu potrebné lieky. Keby 
som odišla do zahraničia, smiem takýchto pacientov liečiť 
bez akejkoľvek vyrovnávacej skúšky a to ma veľmi hnevá. 
Ale rozhodla som sa zostať na Slovensku a pokúsiť sa tento 
systém „postavený na hlavu“ zmeniť. Dodnes dostávam 
lákavé ponuky na prácu v zahraničí a priznávam, že ma ešte 
občas myšlienky na odchod do zahraničia pochytia.

V jednom z vašich článkov, ktorý ste uverejnili 
v rámci blogu, som čítala príbeh pacienta, ktorému 
lekári nevedeli diagnostikovať ochorenie, ktorým 
trpel. Ako sám napísal, potom našiel „lekárku, ktorá 
bola ako pitbul“, pátrala po diagnóze, až ju odhalila. 
Ste naozaj taká? Máte rada takéto výzvy?
Áno, to som ja. Som rada detektívom, ktorý pátra 
na základe indícií a snaží sa každý prípad 
vyriešiť. (smiech)

Osobne nepoznám lekára, ktorý pra-
videlne bloguje. Čo vás motivovalo 
začať písať vlastné texty?
Viem len o troch všeobecných leká-
roch, ktorí blogujú – Dr. Peter Lipták, 
Dr. Marián Šóth a ja. Kolegovia píšu len 
texty, moje články sú okorenené aj fotkami. 
Už niekoľko rokov píšem pre rôzne médiá. 
Dostanem otázku a na tú odpoviem, prípadne 
pre nich napíšem článok na tému, ktorú si vyžiadajú. 
Niektoré témy však vo mne „bublali“ a drali sa na povrch 
a nebol priestor, kde ich publikovať. Tak sa zrodil blog, kde 
mám absolútnu slobodu v písaní. Píšem intuitívne, ako to 
cítim, a to ma veľmi baví.

Vo svojich článkoch píšete nielen o diagnózach, ale 
aj o veľmi praktických veciach – či sa môže športovať, 
keď užívame antibiotiká, alebo ako správne odobrať 
vzorku moču. Kde hľadáte témy na písanie blogov?
Témy prináša moja každodenná práca. Napríklad ma neba-
vilo pacientom niekoľkokrát denne vysvetľovať techniku 
správneho odberu moču na vyšetrenie. Pripadala som si ako 
gramofón. Keď odber neurobili správne, chodili mi falošné 

výsledky, odber sa musel opakovať alebo dostali antibio-
tiká možno aj zbytočne. A tak som napísala článok, ako 
to urobiť, a funguje to! Nápadov mám plnú hlavu. Aj teraz 
mám rozpísané tri témy. Niekedy je to článok v zahranič-
ných médiách, čo vo mne zarezonuje, ako napríklad téma, 
či všeobecného lekára v budúcnosti nahradí umelá inteli-
gencia, alebo či je potrebné doužívať antibiotiká do konca. 
A spolupracujem aj s pacientmi, ktorým dávam priestor, aby 
vyrozprávali svoj príbeh. Práve teraz pripravujem „spoveď“ 
manžela svojej pacientky, ktorú postihla v mladom veku 
porážka.

Veľa lekárov sa rozčuľuje, že pacienti miesto toho, 
aby navštívili lekára, použijú Google. Aký máte 
názor na hľadanie informácií na internete zo strany 
pacienta?
Môj názor na googlenie zdravotníckych informácií sa 
v priebehu posledných rokov menil. Ešte pred piatimi rokmi 

som bola zásadne proti. Pacienti často prichádzali 
s bludnými názormi, nepochopením informácií 

na internete či ich nevhodnou analýzou. 
Dnes, keď som sama zdrojom informácií 

na internete, môj postoj už nie je taký 
radikálny. Pacient si musí uvedomiť, že 
na internete si môže každý publikovať, 
čo chce, aj neoverené informácie „vycu-
cané z prsta“. Preto musí pozerať aj na 
to, kto je zdrojom informácií, ktoré číta, 

a neveriť všetkému.

Vaša facebooková stránka má čoraz viac 
followerov. Možno to je aj tým, že vaše 

príspevky sú zábavné. Vtipné fotky, netradičné 
príbehy, ktoré takmer denne zažívate v ambulancii. 
Nestaviate sa do pozície autority, naopak – rada si zo 
seba robíte srandu. Je to zámer?
Nie každému sa páči, že som veselá a viem si vystreliť aj 
sama zo seba. Mala by som vraj byť serióznejšia a tak si 
získať väčšiu autoritu, ale to by som už nebola ja. Nepotre-
bujem sa na nič hrať, vyhovuje mi to tak, ako to je.  

Na FB často zverejňujete fotky nielen seba, ale aj 
svojich dvoch sestričiek. Ste veselá partia?
V práci vládne príjemná atmosféra, my tri sme skvelý tím 
a pacienti to z nás cítia. Som rada, že sa sestričky foteniu už 
nebránia, ale stálo ma to dosť námahy. (smiech)Au
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Západná medicína a tzv. „alternatívny smer“ sú v ostrej opo-
zícii. Aký máte vzťah k alternatívnej medicíne? Zaznávate ju? 
Alebo naopak – využívate ju?
Na sebe aj na svojej rodine mám vyskúšané aj alternatívne spôsoby 
liečby, nedám dopustiť na akupunktúru a pomohla mi aj homeopatia. 
Mrzí ma, že sa klasická a „alternatívna“ medicína málo dopĺňajú. Lá-
kajú ma alternatívne metódy vyšetrovania, ako napríklad diagnostika 
z jazyka alebo z očnej dúhovky. Uvažujem nad ich štúdiom.

Denne pracujete ako všeobecná lekárka v ambulancii, ste po-
sudková lekárka, navštevujete domy seniorov, popritom štu-
dujete, absolvujete rôzne workshopy, píšete články, vystupu-
jete v médiách... Ste usmiata, plná energie. Mám podozrenie, 
že máte nejaký tajný recept na energiu. Prezradíte ho?
Od malička som bola veľmi aktívna, možno až hyperaktívna. Veľa 
však robí aj zdravý životný štýl a dobré zázemie – rodina a priatelia, 
na ktorých sa môžem spoľahnúť. Moji rodičia ma celý život podpo-
rovali a som im za to veľmi vďačná. Môj súčasný partner ma tiež vo 
všetkom podporuje a pomáha mi. Cítim v ňom oporu. A v neposled-
nom rade verím v to, že keď človek robí, čo ho baví, tak mu energie 
neubúda, ale naopak, má jej stále dosť. Ja mám to šťastie, že robím 
v živote, čo ma baví, že sa mi plnia sny a to isté prajem každému. 
Potom by bol svet určite krajší. 

Veľa športujete, nefajčíte, zdravo sa stravujete a dokonca 
ste výrazne schudli. Čo vás nakoplo k zdravšiemu životnému 
štýlu?
Nikdy som nefajčila. A po niekoľkých rokoch práce na pľúcnych 
oddeleniach, kde som detailne videla, čo fajčenie so zdravím robí, 
som zarytým zástancom nefajčenia. Na druhej strane zase rada jem 
a tiež rada varím a pečiem. K schudnutiu 20 kíl ma nakopla manželská 
kríza a tiež prvá vážnejšia zdravotná hrozba môjho života, zvýšený 
cukor. Po schudnutí sa obe vyriešili. Cukor sa znormalizoval, no moje 
manželstvo sa, žiaľ, skončilo rozvodom. Šport milujem celý život, 
ale s dvadsiatimi kilami navyše bolo športovanie oveľa namáhavejšie, 
najmä to zadýchavanie sa a potenie boli ubíjajúce. Našla som si cestu 
k behu a cvičeniu vo fitnescentre a dnes už si bez športu svoj život ne-
viem predstaviť. Cvičenie má obrovské zdravotné benefity, ale zlepšuje 
aj psychickú odolnosť. A cítim, že moje telo aj psychika vďaka nemu 
starnú pomalšie. (smiech)   

„Energia, 
ktorú do svojich 

pacientov vkladám,
 sa mi niekoľkoná- 
sobne vracia, preto  

ma moja práca  
nevyčerpáva a preto  

ju robím rada  
a s úsmevom.“ 
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„Pacient si musí 
uvedomiť, že 

na internete si môže 
každý publikovať,

čo chce, aj neoverené 
informácie „vycucané 

z prsta“. Preto musí 
pozerať aj na to, kto 

je zdrojom informácií, 
ktoré číta, a neveriť 

všetkému.“


