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MUDr. Jozef Tekáč, MPH

Slovo na úvod
 Veľmi rád by som sa poďakoval všetkým lekárom, 

zdravotným sestrám, laborantom, farmaceutom            

a všetkým zdravotníckym aj nezdravotníckym 

pracovníkom za ich prácu a úsilie, ktoré venovali 

záchrane života a zdravia všetkých našich pacientov     

a prispievajú k úspešnému plneniu náročných úloh aj 

v tomto roku.

 31. augusta 2014 sme si pripomenuli 40 rokov od 

otvorenia našej nemocnice na tomto novom mieste 

v Poprade. V tejto chvíli som pyšný, že môžem 

konštatovať, že po 40-tich rokoch  sa nachádzame vo 

fáze modernizácie nášho zdravotníckeho zariadenia. 

Zmeny, investície do modernizácie prístrojového         

a priestorového vybavenia, neustále pribúdajúce 

nové diagnostické a terapeutické postupy, 

vzdelávanie všetkých kategórií zamestnancov, to 

všetko nám umožňuje zabezpečovať plnenie 

všetkých zásadných každoročných úloh.

 V roku 2014 pokračujeme v investičných 

aktivitách ako otvorenie nového lôžkového 

urologického oddelenia, otvorenie pracoviska 

extrakorporálneho litotriptora, či rekonštrukcia 

stravovacej prevádzky. Naďalej pokračuje výstavba 

nového únikového schodiska s výťahmi, budujeme 

nové urologické RTG pracovisko s urologickým RTG 

prístrojom Siemens Omnia, priebežne sa 

rekonštruujú ďalšie sociálne zariadenia pre pacientov 

a chodby komplementu. Všetky aktivity sú 

smerované v prospech pacienta a personálu. Kvalitou 

chceme zabezpečovať konkurencieschopnosť nášho 

zdravotníckeho zariadenia a zvyšovť spokojnosť 

nielen pacientov, ale aj zamestnancov nemocnice. 

 Nemocnica Poprad, a.s. chce byť aj naďalej 

prosperujúcou spoločnosťou, neustále zlepšujúcou 

kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti na 

certifikovaných pracoviskách, s kvalitným 

personálom a s moderným prístrojovým a 

priestorovým vybavením, s cieľom zabezpečiť 

spokojnosť pacientov. Tejto priorite podriadime 

všetky svoje ciele, plány a zámery aj v nasledujúcom 

období. Aj preto sa teším, že v rukách držíme prvé 

číslo novín „Za zdravím“.

Nemocnica ponúka služby sprievodcov 
 

Najnovšia služba Nemocnice Poprad, a.s. je opäť určená jej pacientom a návštevníkom. Dlhoročné skúsenosti nás 

presvedčili, že množstvo ľudí potrebuje v nemocnici pomoc, v mnohých  prípadoch  ešte skôr, ako sa dostanú do 

rúk zdravotníckeho personálu.  Či už ide o to, že nevedia na koho sa majú so svojim problémom obrátiť, majú 

problém s orientáciou v priestoroch nemocnice, prípadne sa jednoducho ostýchajú opýtať u informátora.  

Niektorí pacienti sú v strese zo svojho zdravotného problému, iných desí  nové miesto. Vedenie nemocnice sa 

preto rozhodlo využiť možnosť spolupráce s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorej predmetom je 

vykonávanie dobrovoľníckej činnosti v Nemocnici Poprad, a.s. V rámci aktivít sociálneho typu (pomoc starším, 

sociálne odkázaným, chorým, sprevádzanie na vyšetrenie, pomoc pri prevoze pacientov) nemocnica 

momentálne využíva služby štyroch z takto zamestnaných osôb na pozícii sprievodcov pre pacientov a pomoci 

pri prevoze pacientov v rámci Dopravnej zdravotnej služby. 

Počas prázdninových mesiacov prešli títo zamestnanci základnými školeniami, vďaka ktorým by mali zvládnuť 

komunikáciu i orientáciu v nemocnici. Sprievodcu nájdete na prízemí nemocnice v priestoroch medzi hlavným 

vchodom a vchodom od centrálneho príjmu, prípadne v priestore informácií, pokiaľ práve nesprevádza 

niektorého z pacientov. Je viditeľne označený tričkom s logom nemocnice a nápisom  „Sprievodca“.
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Písalo sa pred 40 rokmi
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Podtatranské noviny 22. VIII. 1974, čís. 33 - 34, roč. XV.

Krátko o novinách
V rukách držíte prvé číslo novín vydávaných  

Nemocnicou Poprad, a.s. Aj touto cestou by sme Vám 

chceli priniesť aktuálne informácie, zaujímavé rozhovory 

a užitočné rady, ktoré Vám pomôžu  čo najefektívnejšie 

stráviť čas v našom zdravotníckom zariadení.  Postupne 

by sme Vám chceli predstaviť jednotlivé lôžkové 

oddelenia, ambulancie, profily našich zamestnancov         

a presvedčiť Vás, že u nás ste v dobrých rukách. Priestor      

v novinách dostanú aj súťaže pre čitateľov                                

so zaujímavými odmenami. 

(red.) (gal)
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Po tom, čo Nemocnica Poprad otvorila v júni pracovisko extrakorporálneho litotriptora a 

nové lôžkové urologické oddelenie, pribudlo urológii aj nateraz posledné plánované 

pracovisko. RTG pracovisko sa nachádza na 2. poschodí komplementu, spojovacej chodby 

medzi poliklinikou a lôžkovou časťou. 

"Pracovisko je vybavené urologickým RTG prístrojom Siemens Uroskop Omnia a slúži pre 

pacientov, ktorí vyžadujú akúkoľvek urologickú operáciu alebo vyšetrenie, kde je nutné 

použitie RTG žiarenia. Na pracovisku sa budú robiť ako ambulantné vyšetrenia, tak aj 

náročnejšie operácie kameňov v močových cestách v celkovej alebo regionálnej anestézii," 

uviedol generálny riaditeľ Nemocnice Poprad, a.s. MUDr. Jozef Tekáč, MPH. 

„Od otvorenia nových priestorov urologického oddelenia a pracoviska extrakorporálneho 

litotriptora sme zaznamenali približne 100 % nárast počtu hospitalizovaných pacientov a 

veľký záujem o služby pracoviska extrakorporálneho litotriptora. Novootvorené pracovisko 

skompletizuje vybavenie potrebné hlavne pre komplexné vyriešenie problému kameňov 

v močových cestách. Súčasťou pracoviska je aj vnútrotelový litotriptor laserový, ktorý slúži 

na rozbíjanie kameňov za použitia tenkej sondy zavedenej pomocou endoskopických 

inštrumentov. Dá sa povedať, že budeme schopní zbaviť pacientov kameňov akejkoľvek 

veľkosti, zloženia a lokalizácie.“ konštatuje primár urologického oddelenia MUDr. Erik 

Chorvát.

Pracovisko bude rovnako ako urologické oddelenie k dispozícii nepretržite pre všetkých 

pacientov, ktorí budú vyžadovať takúto formu urologickej starostlivosti. Na plánované 

výkony budú odoslaní od niektorého z ambulantných urológov a následne po vyšetrení v 

urologickej ambulancii Nemocnice Poprad (1. poschodie polikliniky) bude dohodnutý 

termín zákroku. Čakacie doby by sa mali pohybovať v rozmedzí od 1 do 3 týždňov. Pacienti 

s akútnym stavom – obličková kolika pri zablokovaní močových ciest kameňom – budú 

vyšetrení kedykoľvek v rámci ústavnej pohotovostnej urologickej služby. 

V Nemocnici Poprad, a.s. funguje od júna tohto roku nové lôžkové urologické oddelenie.  

Vedenie nemocnice týmto spôsobom reagovalo na absenciu zdravotnej staroslivosti 

urologického typu v spádovej oblasti okresov Poprad a Kežmarok s približne 170 tisíc 

obyvateľmi. Zrekonštruované oddelenie poskytuje 20 lôžok. V rámci toho sú pacientom k 

dispozícii 3 nadštandardné jednoposteľové izby a tiež izba pre detských pacientov so 

sprievodom pre max. 4 osoby. 

V rovnakom čase  ako nové lôžkové oddelenie začalo svoju činnosť pracovisko 

extrakorporálneho litotriptora na 2. poschodí polikliniky. Pracovisko je vybavené 

prístrojom Sonolith i-sys, ktorý je určený na na rozbíjanie močových kameňov a rozšírilo 

škálu liečebných metód urologickej ambulancie umiestnenej na 1. poschodí polikliniky. 

Litotriptor slúži tiež hospitalizovaným pacientom. 

Pripravte svoju pleť na jeseň a zimu

Leto je už pomaly za nami a okrem krásnych spomienok v našej mysli zanechalo iste 

stopy aj na našej pokožke. Krásne opálená pokožka, ktorá cez leto doslova žiarila, teraz 

vyzerá akosi mdlo, unavene a bez života. Vrátiť jej tú správnu iskru pomôže viacero 

krokov, ktoré by ste nemali vynechať.

  Aby ste pokožku zbavili starých odumretých buniek, prekrvili ju a zlepšili jej vzhľad, 

začnite s peelingom. Mal by byť jemný a treba ho nechať pôsobiť krátko - iba pár minút. 

Pleť následne ošetrite tonikom a nakoniec dôkladne premastite vhodným krémom. 

Peeling nie je potrebné aplikovať príliš často, inak by sme mohli pokožku nadmerne 

vysušiť.

  Ďalším dôležitým krokom v starostlivosti o pleť je jej hydratácia. V lete stačilo používať 

ľahké telové mlieka a hydratačné krémy, no teraz pomaly presedlajte na hustejšie a 

výživnejšie prípravky s väčším obsahom minerálov, vitamínov a kolagénu. Môžete 

vyskúšať aj rozjasňujúce krémy či séra, ktoré pokožku rozžiaria. Hydratačných krémov sa 

počas jesene a zimy vzdať nemusíte, lepšie je ich ale v tomto prípade používať večer. 

Pred nanesením krému odstráňte mejkap, mastnotu a nečistoty z ovzdušia pleťovým 

mliekom. Po mlieku použite tonikum, ktoré póry znovu uzatvorí, zjemní štruktúru 

pokožky a pomôže vyrovnať pH. Pleť ošetrujte pravidelne ráno i večer. Váš denný krém 

by mal byť aj naďalej s obsahom UV-filtra, pretože slnečné žiarenie zaťažuje pokožku i 

počas jesenných mesiacov. Všeobecne odporúčam neparfumovanú kozmetiku, bez 

konzervačných prísad.

Hydratácia by však nemala byť len vonkajšia, ale aj vnútorná. V lete zvyčajne nemáme s 

pitným režimom problém, v chladnejšom počasí však máme tendenciu prijímať menej 

tekutín, než naše telo potrebuje. Od množstva vody v pokožke závisí nielen jej vzhľad, 

ale i celkový stav. Myslite na svoje zdravie a krásu a  nezanedbávajte pitný režim! Pokiaľ 

je to možné, doprajte si tiež dostatok odpočinku a kvalitného 7-8 hodinového spánku. 

Inak sa tento nedostatok odrazí okrem iného aj na Vašej pokožke - bude pôsobiť mdlo, 

sivasto a na kráse Vám iste nepridajú ani tmavé kruhy pod očami. No a samozrejme 

vyvážená strava s dostatočným prísunom vitamínov z ovocia a zeleniny je ďalším 

krokom k zlepšeniu kvality pleti a celkového zdravia. Po lete je ideálny čas i na rôzne 

skrášľovacie procedúry, napr. na pleťové masky a zábaly. Môžete si ich pripraviť doma, 

alebo využiť profesionálne kozmetické ošetrenie. V našej ambulancii lekárskej kozmetiky 

Vám určite poradíme a odporučíme aj iné ošetrenia, podľa typu a aktuálneho stavu Vašej 

pleti. Zároveň Vám môžeme pomôcť pri riešení problémov s pigmentovýnmi fľakmi, ktoré 

sa často objavujú na pokožke práve počas leta.

  Dohneda opálená koža je krásna a veľa žien sa v snahe o opálenie vystavuje v lete 

slniečku (neraz viac než je to zdravé). Na to však môžeme doplatiť okrem predčasného 

starnutia aj rakovinou kože. Po lete odporúčam prehliadku u kožného lekára zameranú na 

kontrolu materských znamienok. Jesenné a zimné mesiace sú vhodné na prípadné 

odstránenie podozrivých alebo i kozmeticky rušivých znamienok.

  No a na záver ešte dva typy na jesenné kozmetické ošetrenia, ktoré ponúkame v našej 

ambulancii. Ak chcete po lete pokožku zbaviť starých odumretých buniek a rôznych 

nečistôt, odporúčam diamantovú mikrodermabráziu. Ide o jemné obrusovanie 

povrchovej vrtsvy kože použitím diamantových hlavíc a následné vákuové odsatie takto 

získaného materiálu. Je to bezbolestná procedúra, vhodná pre všetky typy pleti. Po 

ošetrení bude Vaša pokožka vypnutejšia, hladšia a jemnejšia, navyše bude pôsobiť veľmi 

sviežo. Druhým typom určeným na omladenie pleti je aplikácia výživných masiek s 

koncentrovaným vitamínom C (10%) alebo vitamínom E (5%). Vitamín C  navyše pokožku 

rozjasní, zosvetlí pigmentové škvrny a zredukuje začervenanie. Vitamín E má vynikajúci 

hydratačný účinok. Pre dosiahnutie lepšieho efektu odporúčam skombinovať masku s 

kryomasážou (t.j. masáž tekutým dusíkom).

  Venujte svojej pokožke čas a pripravte ju na jeseň a zimu. Určite sa Vám svojím vzhľadom 

a kvalitou odmení. Oceníte to nielen Vy, ale aj Vaši najbližší. Radi Vám s tým v ambulancii 

lekárskej kozmetiky pomôžeme.

šľ i dú l ť é k áb l

MUDr. Zuzana Valová
Ambulancia lekárskej kozmetiky Nemocnica Poprad, a.s.

V popradskej nemocnici otvorili urologické RTG pracovisko 

Tel.: 052/ 7125 832

0948 097 990 • 0948 097 991

kozmetika@nemocnicapp.sk

- gal-

Urologické RTG pracovisko

Pracovisko extrakorporálneho litotriptora

Urologické oddelenie

Urologické RTG pracovisko

Centrálne operačné sály
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Položenie základného kameňa 
novej oblastnej nemocnice v Poprade,
29.05.1965.

Stavebné práce pokračovali
až do roku 1974.

Slávnostné otvorenie novej nemocnice, 31. augusta 1974.
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AMBULANCIA LEKÁRSKEJ KOZMETIKYAMBULANCIA

OŠETRENIE 
AKNÓZNEJ PLETI
Čistenie, aplikácia liečivej masky, 

ozonoterapia

Objednávky:  052/ 7125 832, 0948 097 990, 0948 097 991 •  kozmetika@nemocnicapp.sk, osobne

ČISTENIE
PLETI

3 x ultrazvukové čistenie tváre 
Bonus zdarma: 1 x kryomasáž tváre 

/chladivá masáž tváre/

HLADKÁ
PLEŤ

3 x diamantová dermabrázia tváre

Bonus zdarma: 2 x kryomasáž tváre
/chladivá masáž tváre/

zľava 20%   akciová cena:        54,00 €

zľava 20%   akciová cena:         19,20 €

VLASOVÁ 
MEZOTERAPIA

4 x vlasová mezoterapia

zľava 20%   akciová cena:         131,20 €

JESENNÁ VITAMINOVÁ 
BOMBA PRE PLEŤ 

3 x mezoterapia tváre a krku 

zľava 20%   akciová cena:         110,40 €zľava 20%   akciová cena:         45,00 €

AKCIE  PLATIA DO 31.12.2014
Jesenná ponuka služieb

Od septembra sme zaviedli ďalšiu novinku!
Kupón na zľavu pri nákupe voľnopredajného sortimentu v Lekárni Nemocnice 
Poprad, a.s. získate vo všetkých ambulanciach a na oddeleniach Nemocnice 
Poprad, a.s. pri vypísaní receptu a tiež v ostatných prevádzkach. Okrem zľavy pri 
nákupe v lekárni sa tiež môžete zapojiť do žrebovania o hodnotné ceny a to 
vypísaním údajov na zadnej strane kupónu a odovzdaním pracovníčke lekárne. 
Žrebovanie sa uskutoční vždy v posledný pracovný deň v mesiaci a výhercovia 
budú zverejnení na internetovej stránke nemocnice www.nemocnicapp.sk . 
Navyše pri nákupe nad 5 € získava klient zľavu na 5 %  v Ambulancii lekárskej 
kozmetiky.

Zľava na nákup Ponuka reklamného priestoru

Bufet ponúkajúci služby klientom Nemocnice Poprad, a.s. 
sa nachádza v lôžkovej časti nemocnice na -1. poschodí (1.suterén). Bufet je otvorený 
denne od pondelka do piatku od 6:30 do 16.00, v sobotu, nedeľu a počas sviatkov od 
12:00 do 15:00. Bufet ponúka okrem iného výrobky studenej kuchyne, šaláty a tiež koláče 
a zákusky a jeho služby môžete využiť aj pri organizovaní rôznych podujatí s 
občerstvením. Dobrú chuť! :)

Bufet Nemocnice Poprad, a.s.
nákupe nad 5 € získava klient zľavu na 5 %  v Ambulancii lekárskej 

PRENÁJOM PRIESTOROV
Nemocnica Poprad, a.s. ponúka priestory na prenájom

v budove Kožného pavilónu na 1. a 2. poschodí. Budova 

Kožného pavilónu bola rekonštruovaná v roku 2008. Ide 

o zateplenú dvojposchodovú budovu s plastovými 

oknami. Na poschodia vedie schodisko a schodisková 

plošina pre imobilných pacientov. Informácie o cenách 

nájdete v cenníku výkonov.

Kontaktujte nás telefonicky 052/ 7125 216

Ponúkame  prenájom reklamnej plochy priamo v centre mesta Poprad
a navyše na mieste s vysokou cirkuláciou ľudí, Vašich potenciálnych zákazníkov.
Ide o možnosť umiestnenia reklamy na minimálne 3 LCD obrazovkách, ktoré sa 
nachádzajú na prízemí komplementu (spojovacia chodba) nemocnice pri Oddelení 
centrálneho príjmu, na 1. poschodí polikliniky a na 1. poschodí komplementu. 
Obrazovky sa nachádzajú pri najviac navštevovaných ambulanciách všeobecných 
a odborných lekárov a niektorých ambulanciách LSPP. Priemerná denná návštevnosť 
počas pracovného týždňa v nemocnici je cca 5000 ľudí.
Reklamné spoty je možné dodať v dĺžke do 30 alebo od 30 do 60 sekúnd. Vysielanie 
spotu nad časový rámec je možné po úprave cenníkovej ceny.
Video by malo byť vo formáte mpeg4, rozmer 720 x 400  25 fps. Obrázky môžu byť 
vo formátoch jpg, png, bmp s rozmermi 720 x 400.
Spoty sa vysielajú každý pracovný deň od 7:00 do 14:00 a to minimálne 
2 x v hodine.

Bližšie informácie na telefónnom čísle 0905 869 128.
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