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MUDr. Štefan Trenkler, PhD. 
Svetobežník, ktorého vášňou sú nové technológie
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Najväčší zo slovenských anestézio- 
logických svetobežníkov sa síce narodil 
v Banskej Štiavnici, ale väčšiu časť pro-
fesionálneho a osobného života prežil 
v Prešove. Teda tú časť, keď necestoval. 

MUDr. Štefan Trenkler, PhD. začal 
pracovať na ARO pod vedením MUDr. 
Antona Lučanského, pre rozsiahle ve-
domosti a technické zručnosti, rozvahu 
a prehľad získal v najkratšom možnom 
čase atestácie z anestéziológie a resus-
citácie. 

Jeho odborné cestovanie a nad-
väzovanie pracovných priateľstiev 
s  poprednými osobnosťami anes-
téziológie a  intenzívnej medicíny sa 
začalo v  90-tych rokoch. Postupne 
stážoval na pracoviskách anestézie 
a intenzívnej medicíny v Rakúsku, USA, 
v Nemecku, Slovinsku, Izraeli...

Svoje skúsenosti okamžite ap-
likoval na prešovskom pracovisku ARO. 
Dodnes čerpá kriticky chorý pacient na 
tomto oddelení z komplexnej aplikácie 
rôznych maličkostí, ktoré často vedú 
k uzdraveniu viac ako heroické terapeu-
tické manévre. 

Jeho záujem o nové technológie ho 
priviedol ako jedného z prvých k inter-
netu a jeho využívaniu v Prešove a neskôr 
k atestácii z medicínskej biokybernetiky. 
Počas svojho pôsobenia zaviedol elek-
tronickú databázu anestézií, databázu 
komplikácií počas anestézie. V 90-tych 
rokoch vymyslel niekoľko jednoduchých 
programov pre vypočítanie skórovacích 
systémov v intenzívnej medicíne, ktoré 
sa využívali na ARO. Nové technológie sú 
jeho vášňou dodnes.

MUDr. Štefan Trenkler pokračoval 
v organizovaní zdravotnej starostlivosti 
u kriticky chorých po MUDr. Lučanskom, 
zavádzal nové metódy a lieky, ale jeho 
kroky viedli nielen k aplikácii „všetkého 
nového do praxe“, ale často aj k oboz-
retnej skepse a  prehodnocovaniu 
„zázračných vecí“. Heslo „menej je  
viac“, je dodnes dôležitou axiómou našej 
činnosti. 

Ďalšou prioritou MUDr. Štefana 
Trenklera je vzdelávanie lekárov a ses-
tier v odbore. V roku 1992 sa v Prešove 
otvorila II. Klinika anestéziológie a in-
tenzívnej medicíny pri SZU Bratislava. 
V Prešove sa uskutočňovali školiace po-
byty pre lekárov a sestry, inovačné kurzy 
a prvostupňové atestácie. 

MUDr. Štefan Trenkler je poly-
glot. Prednáša doma aj v zahraničí, má 
odborný príspevok na všetkých podu-
jatiach organizovaných SSAIM. Jeho 
krédom je, „tam kam cestujem, budem 
aj vystupovať“. Okrem bohatých dis-
kusných príspevkov, prednášok sa jeho 
odborné priateľstvá stali užitočnými 
pre slovenskú anestéziologickú obec. 
Svojich kolegov z medicínsky vyspelých 
krajín pozýval na Slovensko. Vďaka 
nemu sme počuli prednášateľov z celého 
sveta. Vďaka jeho diplomacii ako člena 
zahraničných výborov európskych 
a  svetových štruktúr anestéziologic- 
kých spoločností a spoločností inten-
zívnej medicíny, navštívili Slovensko:  
L. Gattinoni, A. Fitztal, A.E.E. Meursing, 
J.L. Vincent, N. Muck, Z. Goldik, D.J. 
Wilkinson, M. Janecsko, G. Gurman, 
N. Wexler, J. Sampson, M. Vickers,  
Ph. Scherpereel, J. Spierdijk, M. Lamy.... 
Veľmi aktívne pracuje ako člen výboru 
ESA, v skupine pre bezpečnosť v anes-
tézii. Je spoluautorom odporúčaní 
týkajúcich sa bezpečného podávania 
liekov počas anestézie.

Jednou z domén MUDr. Štefana 
Trenklera je aplikácia iniciatívy FEEA 
pre postgraduálne vzdelávanie anesté- 
ziológov. Zorganizoval a vedie vzdelávacie 
centrum CEEA na Slovensku. Od roku 
1996 prebiehajú 5-ročné vzdelávacie cyk-
ly vo vybraných oblastiach  anestézioló-
gie. Skriptá, ktoré vydáva pri príležitosti 
konania kurzu, sa stali vzdelávacím ma-
teriálom pre „atestantov“. 

Ďalšou a  nemenej zaujímavou 
iniciatívou bolo vyškolenie lektor-
ského tímu pre kurzy ISIA, v spolupráci 
s prof. Gurmanom z Izraela. Kurzy sa 
každoročne organizujú pre anesté- 
ziológov bez kvalifikačnej skúšky. 

MUDr. Trenkler prevzal tútor- 
stvo nad krajskými stretnutia východo-
slovenských anestéziológov po MUDr. 
Lučanskom. Dnes sa schádzajú anesté- 
ziológovia dvakrát ročne. Z jeho iniciatívy 
nesú krajské semináre meno Lučanského 
memoriál ( jeseň) a Klímov deň ( jar).

MUDr. Trenkler je propagátorom 
európskeho diplomu OLA pre anesté- 
ziológiu a umožnil zriadiť centrum OLA 
aj na Slovensku. 

Od zahraničných kontaktov sa 
odvíja jeho vedecká činnosť a zapájanie 
sa do štúdií. Pracoval ako koordiná-
tor medzinárodných multicentrick-
ých štúdií ( CRASH, CRASH II, SAPSIII, 
EES2, EPIC2, EuReCa, EU SEM ...). 
Publikuje v domácich a európskych od-
borných časopisoch, stal sa držiteľom 
Malatinského ceny za rok 2017. Za zás-
luhy o rozvoj AIM ako klinického odboru, 
za publikačnú a prednáškovú aktivitu 
v odbore AIM bol ocenený Kadlicovou 
cenou za rok 2019.

Všetko najlepšie do ďalších rokov, 
pán doktor !

MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD.

MUDr. Štefan Trenkler, PhD.


