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Slovo na úvod
 Vážení klienti, pacienti, zamestnanci nemocnice,

dovoľte mi na úvod zaželať Vám v roku 2015 všetko 
dobré - veľa šťastia, zdravia, osobných i pracovných 
úspechov. Lekárom, zdravotným sestrám, 
laborantom, farmaceutom, ďalším zdravotníckym a 
nezdravotníckym pracovníkom by som chcel zároveň 
touto cestou poďakovať za kvalitne odvedenú prácu 
v náročnom pracovnom roku 2014. Vďaka ich  úsiliu 
sme zachraňovali životy a zdravie našich pacientov,  
úspešne sme plnili stanovené úlohy a zdolávali 
prekážky. Verím, že minimálne rovnako úspešný bude 
pre nás všetkých aj rok 2015.

 V poslednom kvartáli roku 2014 sa nám podarilo 
zrekonštruovať a zmodernizovať ďalšie tri 
ambulancie, ktorých prostredie tak bude spolu so 
zdravotnou starostlivosťou  ďalším pozitívnym 
posunom pri zvyšovaní kvality poskytovaných 
služieb. K tomu musíme pripočítať aj nové výťahy 
spolu s únikovým schodiskom, ktoré výrazným 
spôsobom urýchlia a zjednodušia pohyb                            
v nemocnici. V roku 2015 nás čaká ukončenie výmeny 
všetkých zdravotníckych lôžok  na našich 
oddeleniach, pokračujeme tiež v rekonštrukcii 
sociálnych zariadení na doteraz ešte 
nezmodernizovaných oddeleniach. Víziou do 
budúcnosti je rekonštrukcia 10. poschodia lôžkovej 
časti nemocnice,  kde by malo vzniknúť nové 
gynekologicko – pôrodnícke oddelenie s vyšším 
počtom nadštandardných izieb vo forme hotelového 
ubytovania a priamym prepojením na 
novorodenecké oddelenie. 

 S týmito konkrétnymi ambíciami  vstupujeme do 
roku 2015. O postupnom napĺňaní jednotlivých 
krokov v prospech pacientov i odborného personálu 
Vás budeme priebežne informovať aj na stránke 
našich novín ZA ZDRAVÍM. Verím, že to bude 
zaujímavé čítanie...

   

       Ing. Jozef Naščák, MPH

            generálny riaditeľ

Nová prístavba s výťahmi a schodiskom už otvorená
  Nemocnica Poprad, a.s. odovzdala do užívania novú prístavbu s únikovým schodiskom a dvomi výťahmi 

pre mobilných a imobilných pacientov. Prístavba, ktorá sa nachádza vľavo od hlavnej vrátnice, bude slúžiť nielen 

klientom a pacientom, ale aj personálu nemocnice. Vďaka tejto investícii sa prioritne podarilo zabezpečiť prístup pre 

imobilných pacientov na tretie poschodie polikliniky.  Výťahom je tak prepojená ambulantná časť nemocnice od -1. 

poschodia až po 3. poschodie. Vďaka novým výťahom sa v tejto časti nemocnice môže bez problémov pohybovať 

personál aj s pacientom na lôžku. 

 Nové výťahy vychádzajú až na 10. poschodie, na ktoré bol doteraz prístup len cez schodisko v lôžkovej časti 

nemocnice. Dostupnosť výťahom je predpokladom pre ďalšie zámery nemocnice, a to zrekonštruovať 10. 

poschodie, na ktorom by malo vzniknúť nové gynekologicko – pôrodnícke oddelenie a oddelenie patologických 

novorodencov. V strednodobom horizonte sa výstavbou nových výťahov a schodiska približuje manažment 

nemocnice k zámeru oddeliť ambulantnú a lôžkovú časť nemocnice.  

 Dielo v hodnote 1 042 370,47 € bez DPH bolo financované z vlastných zdrojov nemocnice. Výstavba trvala od 

novembra 2013 do decembra 2014. Každý z výťahov má kapacitu 21 osôb a vďaka svojim rozmerom umožňuje aj 

prepravu lôžok.

noviny Nemocnice Poprad, a.s.

III. Popradské lekárske dni 2015
Nemocnica Poprad, a.s. po 

roku opäť organizuje 

konferenciu s medzinárodnou 

účasťou. Zameraná bude na 

problematiku rádiológie              

a nukleárnej medicíny 

a uskutoční sa v dňoch

 

6. – 7. 2. 2015 v Grand Hoteli Bellevue 
v Hornom Smokovci vo Vysokých Tatrách.

Podujatie je hodnotené v rámci kontinuálneho vzdelávania 

certifikátom a kreditmi v zmysle propozícií SLK. SLK pridelila 

za pasívnu účasť na prvom dni kongresu 7 kreditov, za 

druhý deň kongresu 6 kreditov. Aktívny účastník získava 10 

kreditov a po 5 kreditov získavajú dvaja spoluautori.

(red)

(gal)

   Ing. Jozef Naščák, MPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

        generálny riaditeľ
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Kde nás nájdete? 
pavilón Kožného stacionára, 2. poschodie

Pracovná zdravotná služba
Nemocnica Poprad, a.s. má oprávnenie na výkon pracovnej zdravotnej služby, 

ktorej hlavným cieľom je zabrániť poškodeniu zdravia z práce

Lekárske prehliadky
• vstupné, výstupné, periodické, mimoriadne, 

 následné, po dlhodobej PN, pri zmene 

 pracovného zaradenia

• zabezpečenie očkovania

Pracovné prostredie
• identifikácia rizík na pracovisku

• sledovanie expozície zamestnancov 

 zdraviu škodlivým faktorom práce 

 a pracovného prostredia

• hodnotenie rizík z expozície

• vypracovanie posudkov o riziku 

 a prevádzkových poriadkov 

Poradenstvo
• poskytovanie poradenstva a návrh opatrení 

 ohľadom stavu pracovného prostredia a pracovných 

 podmienok

• spolupráca pri vypracovaní programov 

 ochrany a podpory zdravia zamestnancov

• školenie prvej pomoci

Prečo práve my?
• tím zložený z odborníkov s dlhoročnou praxou v odbore

• hygienická časť a lekárska časť 

 pod jednou strechou

• zmluvný vzťah s možnosťou platenia 

 len za skutočne vykonanú prácu

Nemocnica Poprad, a.s. ponúka aj ďalšie služby, ktoré je možné si zakúpiť 
vrátane špeciálneho vyšetrenia pre dané riziko.
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MUDr. Zuzana Valová
Ambulancia lekárskej kozmetiky 

V poslednom kvartáli roku 2014
sme pre Vás zrekonštruovali
Otorinolaryngologická ambulancia
1. poschodie spojovacej chodby

Anestéziologická ambulancia
2. poschodie polikliniky

Neurofyziologická ambulancia
2. poschodie polikliniky

Tel.: 052/ 7125 832 • 0948 097 990 • 0948 097 991 • kozmetika@nemocnicapp.sk

(gal)

Ortopedické oddelenie v Nemocnici Poprad, a.s. funguje od roku 1975. Dnes svojim pacientom a klientom ponúka lôžkové oddelenie 

osem 3 - 4  lôžkových izieb so spoločným sociálnym zariadením. Jedna príslušne upravená izba sa využíva pri liečbe novorodencov a detí do 

troch rokov, ktoré sú prijímané s matkami. Nadštandardné izby na ortopedickom oddelení predstavujú dve jednolôžkové a jedna 

dvojlôžková izba. Každá izba má vlastné sociálne zariadenie, TV prijímač, pripojenie na internet. V jednolôžkových izbách sa navyše nachádza 

chladnička a rýchlovarná kanvica.

Na doplnenie operačnej aj konzervatívnej liečby využívame fyzikálnu liečbu (Bioptron, Likon a iné) a motorové dlahy Kinetec na cvičenie 

kolenných a ramenných kĺbov. Okrem bežného vybavenia operačnej sály disponujeme kompletným moderným vybavením pre 

arthroskopickú operatívu.
Časť operačných výkonov je realizovaných počas hospitalizácie, časť operačnej liečby prebieha v tzv. JAS (jednodňovej ambulantnej 

starostlivosti) – ide najmä o malé výkony a arthroskopie. Pacient prichádza ráno, v ten istý deň je operovaný a odchádza na druhý deň, ak to 

jeho zdravotný stav dovolí. Pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti ponúkame klientom možnosť objednať si 

nadštandardnú izbu a stravu. Diétna strava je pripravovaná tak, aby nezaťažovala organizmus a prispela k liečbe                             

a zotaveniu pacienta po operačnom zákroku. Pre informácie o voľnom termíne izby a objednanie izby alebo stravy kontaktujte vrchnú 

sestru lôžkového oddelenia, v rámci ktorého bude zákrok vykonaný. Informácie o cenách nájdete v Cenníku Nemocnice Poprad, a.s.

Pri oddelení pracuje Príjmová ambulancia určená pre pacientov odosielaných na hospitalizáciu. Na tejto ambulancii prebieha 

predoperačná aj pooperačná starostlivosť a špecializovaná ambulancia vrodených chýb nohy. Na túto ambulanciu sú pacienti odosielaní 

spádovým ortopédom. Na vyšetrenie je potrebné sa objednať na tel. č.: 052/ 7125 384.

Všeobecné ortopedické ambulancie sú na 2. poschodí, kde okrem vyšetrovania pacientov prebieha aj pooperačná starostlivosť.             

Na vyšetrenie sa môžete objednať aj telefonicky na tel. č. 052/ 7125 384.

OPERÁCIE TOTÁLNYCH ENDOPROTÉZ
priemerné čakacie doby 90 dní

ARTROSKOPIE
čakacie doby podľa akútnosti stavu 1 až 30 dní 

PONÚKAME

nové operačné sály v súlade s najmodernejšími trendmi

moderné prístrojové vybavenie pooperačnej miestnosti,
monitorovacie zariadenia, erudovaný a skúsený personál

tím schopný vyriešiť komplikácie aj revízne operácie

rehabilitačný personál a rehabilitačná miestnosť 
priamo na ortopedickom oddelení

možnosť doliečenia pacientov 
na vlastnom rehabilitačnom oddelení nemocnice

nadštandardné izby

novovybudované ortopedické ambulancie

Zima je tým 
správnym obdobím

pre niektoré kozmetické ošetrenia, ktoré nie 
je možné realizovať počas teplých                          
a slnečných dní. Chemický peeling a ošetrenie intenzívnym pulzným 
svetlom predstavujú dve najobľúbenejšie a veľmi efektívne metódy estetickej 
dermatológie využívané práve v tomto čase. Chemický peeling spočíva v aplikácii 
ovocných kyselín na pokožku (najmä tváre, krku a dekoltu) a ich následnej neutralizácii 
špeciálnym roztokom. Najčastejšie sa využíva kyselina glykolová v 20 - 70 % koncentrácii. 
Táto kyselina je prirodzenou súčasťou niektorých cukornatých rastlín, napr. cukrovej trstiny, 
ananásu alebo melónu. Napomáha uvoľňovať a odstraňovať povrchové vrstvy kože                   
a optimalizuje bunkovú obnovu (regeneráciu) pokožky. Pomocou chemického peelingu 
dochádza k zmenšeniu pórov, k vyhladeniu povrchových vrások a jazvičiek po akné,                  
k vyblednutiu pigmentových škvŕn a k výraznému zlepšeniu prejavov akné. Výsledkom 
pôsobenia ovocných kyselín je jemnejšia, hladšia a žiarivejšia pleť. Chemický peeling sa 
aplikuje raz za 7 - 14 dní, jedna séria pozostáva podľa želaného efektu zo 4 - 8 sedení. 
Intenzívne pulzné svetlo (IPL) je polychromatické žiarenie, skladajúce sa z rôznych vlnových 
dĺžok. IPL prechádza cez vrchnú vrstvu kože a dostáva sa až do hlbšej vrstvy, kde pôsobí na 
krvné cievy, pigmentové bunky, kolagénové vlákna alebo vlasové folikuly (podľa vlnovej 
dĺžky). Každá vlnová dĺžka je určená inému kožnému problému. IPL sa dá použiť na 
odstránenie chĺpkov (fotoepilácia), cievnych lézií (rozšírené cievky, začervenanie kože), na 
celkové omladenie pleti (fotorejuvenizácia). Redukuje drobné pigmentové škvrny 
spôsobené starobou alebo slnečným žiarením a je vhodné na liečbu ružovky (rosacea)                
a akné. Ošetrenie je jednoduché, nebolestivé a veľmi efektívne. Ošetrovanú plochu 
dermatológ natrie špeciálnym gélom a pomocou sondy s hladkým, skleneným povrchom 
vyžarujúcim silné pulzné svetlo, prechádza miesto aplikácie. K dosiahnutiu uspokojivého 
výsledku je potrebných minimálne 3 až 6 sedení.
Ktoré ošetrenie je pre Vás to najvhodnejšie? V ambulancii lekárskej 
kozmetiky Vám určite poradíme. Zhodnotíme stav a kvalitu Vašej pleti, 
skonzultujeme Vaše problémy, želania a očakávania a navrhneme 
vhodný typ ošetrenia. Okrem vyššie uvedených metód máme v ponuke 
mnoho ďalších relaxačných, skrášľovacích a omladzujúcich procedúr, 
stačí len prísť a vybrať si. Príďte si k nám oddýchnuť a urobiť niečo pre 
svoju pleť a telo.
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Miznúce sochy – úloha sôch vo verejnom priestore

V popradskej nemocnici sa minulý rok 
narodilo 1235 detí

Vo verejnom priestore mesta Poprade sa nachádzajú umelecké diela tvorcov, ktoré sa 

po rokoch stali pre obyvateľov skoro neznáme. Preto sa Neformálna skupina občanov 

Priestor pre krajinu a kultúru pokúsila získať a odprezentovať informácie o podobe sôch 

z čias socializmu, pričom sa podarilo zistiť fakty o 16 sochárskych dielach, z ktorých tri 

už chýbajú. Projekt s názvom Miznúce sochy podporila Nadácia Intenda a zúčastnili sa 

ho študenti výtvarného odboru ZUŠ SŠ Letná v Poprade. Trojica autorov projektu 

Ľubica Ftoreková, Svetlana Justinianová a Rastislav Mačura predstavili verejnosti 

sochárske diela v podobe fotografií na baneroch a to v medzikostolí na Námestí sv. 

Egídia, pri obchodnom stredisku Výkrik a v priestoroch ZUŠ SŠ Letná v prístavbe ZŠ 

Komenského v mesiaci december 2014. V týchto dňoch je projekt Miznúce sochy 

nainštalovaný na oplotení Nemocnice – ulica Jolitota Curie, ale môžete si pozrieť aj na 

stránkach https://www.facebook.com/PRIESTORPRE.

Koordinátori projektu: 

Mgr. Rastislav Mačura, Mgr. Ľubica Ftoreková, Bc. Svetlana Justiniánová

Kontakt: https://www.facebook.com/PRIESTORPRE

Mail: priestorpre@gmail.com (fto)

(gal)

(gal)

V 21. STOROČÍ SA PACIENTI A ZAMESTNANCI V POPRADSKEJ NEMOCNICI 
DOČKALI ZDRAVÉHO STRAVOVANIA

Nemocnica Poprad, a.s. pristúpila k rekonštrukcii a zabezpečovaniu stravovacích služieb 

formou koncesie z dôvodu havarijného stavu stravovacej prevádzky. Stav generoval 

veľké riziká v oblasti hygieny a bezpečnosti stravy, bezpečnosti práce a významne 

zvyšoval náklady nemocnice. Nevyhovujúci stav stravovacej prevádzky  potvrdilo 

Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo dňa 11.02.2010. 

Nemocnica Poprad, a.s. by si takúto zásadnú rekonštrukciu nemohla dovoliť financovať 

z vlastných zdrojov, pretože vlastné finančné prostriedky prioritne využíva na hlavný 

predmet svojej činnosti, a to poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Kým pred komplexnou rekonštrukciou bola príprava jedál na 40 rokov zastaralých 

technológiách, po rekonštrukcii sa výrazne zvýšila kvalita a hygiena poskytovania stravy 

pre pacientov. Stravovacia prevádzka dnes spĺňa najvyššie európske štandardy, ako 

napr. moderný tabletový systém distribúcie jedál pre pacientov, čo je ojedinelé                 

v podmienkach nemocníc na Slovensku. Stravovacia prevádzka poskytuje denne 375 

celodenných pacientskych jedál a 415 zamestnaneckých jedál.

pred rekonštrukciou

po rekonštrukcii

Nemocnica Poprad, a.s. zaznamenala v roku 2014 na gynekologicko-pôrodníckom 

oddelení spolu 1223 pôrodov, čo je v porovnaní s rokom 2013 o 89 pôrodov menej. V 

roku 2014 sa v popradskej nemocnici narodilo spolu 1235 detí. Najmladšia rodička mala 

13 rokov a 11 mesiacov, naopak najstaršia sa dočkala potomka vo veku 43 rokov 4 

mesiace. Nemocnica Poprad, a.s. v súlade s celosvetovými trendmi uprednostňuje 

prirodzené pôrody, v prípade komplikácií nastupuje alternatíva v podobe sekcií. V 

tomto kontexte predstavoval v roku 2014 pomer prirodzených pôrodov a sekcií 

914/309, t.j. 25,3% sekcií zo všetkých pôrodov.

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Poprad, a.s. sa nachádza na 9. 

poschodí, má k dispozícii 50 lôžok a poskytuje štandardné a nadštandardné služby 

(výber lekára – operatéra, výber lekára – pôrodníka, nadštandardné izby, kurz 

psychofyzicej prípravy na pôrod). Nemocnica Poprad, a.s. je nositeľom titulu a plakety 

BABY FRIENDLY HOSPITAL a súčasťou pediatrického oddelenia je od roku 1975 banka 

ženského mlieka, ktorá vznikla s cieľom zaistiť vždy dostatok materského mlieka pre 

novorodencov, zvlášť pre deti nedonosené alebo choré.

Touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať 
o poukázanie 2 %, resp. 3% zaplatenej dane z príjmu 

za zdaňovacie obdobie roku 2014. 
Nadácia Nádej pre vaše zdravie chce získané finančné 

prostriedky použiť pre Ortopedické oddelenie 
Nemocnice Poprad, a.s. 

na spolufinancovanie motorovej 
rehabilitačnej dlahy Kinetec. 

Nenechajte tieto prostriedky prepadnúť a darujte aj tento rok 2% (3%) svojich daní na dobrú vec 
a podporte skvalitňovanie poskytovanej liečebno – preventívnej starostlivosti 

v Nemocnici Poprad, a.s. 
K poukázaniu príspevku je potrebné vyplniť predpísaný formulár, ktorý nájdete na webovej 

stránke www.nemocnicapp.sk

Nadácia 
Nádej pre vaše zdravie

Ďakujeme!
Nadácia Nádej pre vaše zdravie, Banícka 803/28, 058 45 Poprad, IČO: 42085144, právna forma: nadácia

Darujte 2% (3%) z Vašich daníDarujte 2% (3%) z Vašich daníDarujte 2% (3%) z Vašich daní
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Ponuka reklamného priestoru

Lekáreň Nemocnice Poprad, a.s.

Popradskí hokejisti obdarovali choré deti v nemocnici

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! :)

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.

Ponúkame tiež možnosť inzerovať v týchto novinách.
Bližšie informácie na telefónnom čísle 0905 869 128.
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Voľné priestory1. poschodie

2. poschodie

Už po tretí krát hokejisti HK Poprad zbierali spolu so svojimi fanúšikmi a priaznivcami tohto 

pod Tatrami obľúbeného zimného športu plyšové hračky. Tie získali počas zápasu HK 

Poprad – HC Košice, ktorý sa hral 14.12.2014, keď ľadovú plochu po prvej tretine diváci 

doslova zahádzali plyšovými hračkami. V tomto roku sa podarilo vyzbierať vyše 20 vriec 

plyšákov, ktoré hokejisti rozdelili medzi rôzne zariadenia. Tri vrecia hračiek dostali malí 

pacienti z Pediatrického oddelenia Nemocnice Poprad. a.s. Vrecia plné radosti priniesol 

deťom kapitán HK Poprad Arne Kroták, spolu so svojimi spolupráčmi Radoslavom Suchým 

a Jaroslavom Kasíkom.

„Ďakujeme hokejistom z klubu HK Poprad a tiež fanklubu pri HK Poprad, za prenesenie tejto 

myšlienky na ľadovú plochu a tiež za realizáciu celej akcie. Samozrejme naša vďaka patrí 

najmä tým, ktorí hračky takýmto spôsobom našim deťom poslali. Veľmi si to vážime.“, 

uviedla primárka Pediatrického oddelenia s JIS Nemocnice Poprad, a.s., MUDr. Beáta 

Šoltýsová.  

Bufet Nemocnice Poprad, a.s.

Voľné priestoryydie

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

VERNOSTNÝ SYSTÉM LEKÁRNE

Čo ponúkame?
• vernostný systém lekárne ponúka 

 zľavu až do výšky 5% pri nákupe 

 voľnopredajného sortimentu a iné výhody 

 súvisiace s poskytovaním zdravotnej 

 starostlivosti v Nemocnici Poprad, a.s.

Výšku zľavy ovplyvňuje celková hodnota 
nákupov (obrat) viazaných na zákaznícku kartu:
Ako to funguje?

• lekáreň na požiadanie zákazníka vydá zákaznícku kartu (na počkanie),

• nie sú potrebné žiadne osobné údaje, t.j. jednu kartu môžu napr. využívať aj viacerí členovia rodiny,

• zľava 2% platí ihneď po vydaní karty pri prvom nákupe voľnopredajného sortimentu (nie predaj na recepty),

• každým nákupom sa zákazníkovi na karte kumuluje hodnota nákupu (obrat), 

 od ktorého sa potom odvíja výška zľavy,

• pri strate karty zákazník nemá nárok na prenos kumulovanej sumy z pôvodnej karty. 
 
      Prajeme Vám príjemný nákup v Lekárni Nemocnice Poprad, a.s.


