
V tomto čase môžem           
s radosťou konštatovať, 
že aj rok 2016 bol pre 
Nemocnicu Poprad, a. s., 
úspešný. Nemocnica 
Poprad, a. s., dosiahla 
pozitívny výsledok 
h o s p o d á r e n i a , 
pokračovala v investovaní 
do modernizácie 
prístrojového vybavenia, zaviedla nové 
diagnostické a terapeutické postupy, investovala 
do vzdelávania. Aj v  roku 2016 všetky investičné a 
rekonštrukčné aktivity Nemocnice Poprad, a. s., 
smerovali k modernizácii priestorov s cieľom 
zabezpečiť vyšší komfort pre pacientov a 
zamestnancov. Začali sa rekonštrukčné práce v 
ambulantnej časti fyziatricko-rehabilitačného 
oddelenia, bola zrekonštruovaná lôžková časť 
ortopedického oddelenia, rekonštruovali sa 
priestory novootváraných ambulancií,  
pokračovalo sa v rekonštrukčných prácach v rámci 
areálu nemocnice, ďalej sa rekonštruovali sociálne 
zariadenia. Pokračovali sme v rozširovaní škály 
operačných výkonov, okrem iných v odbore 
urológia, kde sme rozšírili škálu poskytovaných 
laparoskopických operácií. Pracovali sme na 
vybudovaní špecializovaného pracoviska pre 
malígne ochorenia peritoneálneho povrchu a 
HIPEC a dnes sa ako prví na Slovensku môžeme 
skutočne pýšiť existenciou tohto pracoviska. 
Otvorili sme nové špecializované ambulancie             
v okresoch Kežmarok a Stará Ľubovňa, čím sme 
pacientom priblížili zdravotnú staroslivosť, 
odbremenili ich od cestovania, znížili ekonomické 
zaťaženie a skrátili čas čakania na vyšetrenie. Naša 
nemocnica získala v hodnotení Inštitútu pre 
ekonomické a sociálne reformy (INEKO) 3. miesto 
medzi všeobecnými nemocnicami, čo je                          
v porovnaní s predchádzajúcim rokom postup o tri 
priečky. Vo všetkých hodnotených oblastiach sme 
dosiahli nadpriemerné výsledky. Nemocnica 
excelovala v schopnosti uhrádzať všetky svoje 
záväzky načas a dokázala veľmi dobre generovať 
vlastné zdroje. Jej index transparentnosti bol druhý 
najvyšší spomedzi všeobecných nemocníc.
        Moje poďakovanie preto patrí všetkým 
lekárom, zdravotným sestrám, laborantom, 
farmaceutom a všetkým zdravotníckym i 
nezdravotníckym pracovníkom za ich prácu a 
úsilie, ktoré venovali záchrane života a zdravia 
všetkých našich pacientov a prispeli k úspešnému 
plneniu náročných úloh v priebehu roka 2016 a 
verím, že v podobnom duchu budeme  pokračovať 
aj v roku 2017.

Ing. Peter Petruš, MBA
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
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Už žiadne jazvy! Revolúcia v liečbe hernií u detských 
pacientov!

Nemocnica pred výzvou v podobe DRG
Rozhovor s riaditeľom úseku pre stratégiu a styk so zdravotnými 
poisťovňami Nemocnice Poprad, a. s., MUDr. Petrom Obrimčákom

Nemocnica Poprad, a. s., zaviedla ako druhé pracovisko v SR najmodernejší spôsob 
miniinvazívneho riešenia pruhov u detí. Ide o výkon bez nutnosti otvárania prednej steny 
brušnej, naopak len pomocou dvoch, resp. troch 3-mm vpichov na prednej stene brušnej. Deti 
sú schopné po prebudení z krátkej narkózy prakticky plnej aktivity a to plnohodnotne už na 
druhý deň. Veľmi krátky, šetrný a efektný výkon bez recidív a bez veľkých jaziev v triesle!
Na chirurgickom oddelení Nemocnice Poprad, a. s., používame u detí dva typy laparoskopických 
operácií. Pre najmenších pacientov je určený zákrok pomocou dvoch 3-mm vpichov. Jeden 
vpich v pupku a jeden vpich spinálnou ihlou v trieslovom kanáli. Ide o krátky a veľmi efektívny 
spôsob operácie s veľmi dobrým výsledkom a rýchlou adaptáciou dieťaťa.
Pri druhom type operácie ide prakticky o rovnaký princíp, avšak potrebujeme tri 3-mm vpichy. 
Prvý pre optiku je v pupku, kde jazvu nebude vidieť, dva pomocné 3-mm vpichy (bez 
traoakarov) pre pracovné nástroje. Krátky a efektívny výkon je vhodný pre deti od dvoch rokov. 
Stehy sa nešijú a ranky sa zalepia steri-stripom. Všetko bez jaziev a pooperačného plaču. 

Už dlhší čas sa v súvislosti so zdravotníctvom spomína zavádzanie DRG do systému, 
môžete čitateľom jednoducho vysvetliť, čo to v praxi znamená?
Klasifikačný systém DRG (skupiny z hľadiska diagnózy) umožňuje ohodnotiť náklady na zdravotnú 
starostlivosť prostredníctvom klasifikácie pacientov podľa demografických, diagnostických a 
terapeutických charakteristík. Od DRG sa očakáva, že sa postará o udržateľný systém zdravotníctva 
a lepšie regionálne plánovanie. Zatriedi prípady (hospitalizácie) podľa diagnóz a 
diagnosticko-liečebných procedúr  (výkonov) do skupín, ktoré majú podobné klinické 
charakteristiky a obdobnú ekonomickú náročnosť.
DRG je predovšetkým úhradovým mechanizmom pre akútnu lôžkovú zdravotnú starostlivosť. Pri 
tomto mechanizme je za každý pobyt v nemocnici uhrádzaná paušálna platba, a to na základe 
určitých kritérií. Priradenie hospitalizačného prípadu k určitej skupine diagnóz sa realizuje podľa 
presne stanovených pravidiel.

Ako vnímate Vy zavádzanie DRG?
Zavádzanie DRG na Slovensku sa posúva z roka na rok, bolo potrebné prepracovať MKCH, ktorá 
nebola revidovaná dlhé roky. Posledná dôsledná revízia MKCH-10 (Medzinárodná klasifikácia 
chorôb) bola na Slovensku vykonaná v roku 1993, až zavádzanie DRG si vyžiadalo jej úpravu. Stalo 
sa tak v rokoch 2011 až 2013, pričom dovtedy používaná verzia bola rozšírená o nové jednotlivé 
diagnózy pre účely DRG. Okrem toho si DRG vyžiadalo aj kompletnú úpravu ZZV (Zoznam 
zdravotných výkonov), potrebného pre uplatnenie DGR v praxi.

Čo je cieľom DRG?
DRG zavádza platbu za skupiny diagnóz s podobnou klinickou a ekonomickou náročnosťou, 
nemocnice má motivovať k väčšej efektívnosti, zdravotné poisťovne zase vďaka nemu dostanú 
priestor na transparentnejšie alokovanie zdrojov. Aktuálne hradia poisťovne zdravotníckym 
zariadeniam paušálnu platbu za hospitalizáciu, pričom jej výška závisí od typu nemocnice. DRG 
systém to má zmeniť a zaviesť platbu za prípad, ktorá sa bude líšiť v závislosti od náročnosti 
takéhoto prípadu.

Aký to bude mať vplyv na nemocnice a aký na pacienta?
Nemocnice týmto úhradovým mechanizmom získajú spravodlivé prerozdelenie zdrojov, keďže do 
roku 2022 sa plánuje rovnaká základná sadzba pre všetky nemocnice. Pacient by zmenu nemal 
pocítiť, zdravotná starostlivosť bude poskytovaná rovnako ako doteraz.

Milí čitatelia, klienti, pacienti, 
zamestnanci nemocnice, vážení kolegovia!

Hodnota poukazu:  

Platnosť poukazu do:

10,00 €

30. 06. 2017

NA SLUŽBY AMBULANCIE LEKÁRSKEJ KOZMETIKY

Darčekový poukaz
Kde nás nájdete?    Pavilón kožného stacionára, prízemie  

Objednávky:  osobne • 052/ 7125 832 • 0948 097 990 • 0948 097 991

Kde nás nájdete?    

Pavilón kožného stacionára, prízemie  

Objednávky:  osobne 

• 052/ 7125 832 

• 0948 097 990 

• 0948 097 991

LASEROVÉ OŠETRENIANovinkaNovin
PONUKAPONUKA ambulancie lekárskej kozmetiky 

a korektívnej dermatológie

• cena za 1 impulz do 200 impulzov

LASEROVÉ OŠETRENIA 

- CIEVKY

2,00 €

• cena za 1 impulz nad 200 impulzov

LASEROVÉ OŠETRENIA 

- CIEVKY

1,00 €

• cievne tumorčeky

• počet 1

Angiómy

40,00 €

D č k ý k
• 1 angiómu

Opakované 

odstránenie

20,00 €

• cievne tumorčeky

• počet 2-5

Angiómy

60,00 €

• cievne tumorčeky

• počet 6-10

Angiómy

80,00 €

k dk
• 2-5 angiómov

Opakované 

odstránenie

30,00 €

jdd

• 6-10 angiómov

Opakované 

odstránenie

40,00 €

Najmodernejšia metóda 
CT vyšetrenia

už aj v Nemocnici Poprad, a.s.

Virtuálna kolonoskopia takmer bez bolesti!Virtuálna kolonoskopia takmer bez bolesti!Virtuálna kolonoskopia takmer bez bolesti!
Prví na Slovensku ponúkame aplikáciu CO2 insulfátorom pri CT virtuálnej kolonoskopii!

Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie na prízemí 
lôžkovej časti Nemocnice Poprad, a. s.

- menej bolesti pre pacientov
- krátke čakacie doby
- pre hospitalizovaných aj nehospitalizovaných pacientov
- aplikácia CO2 nie je hradená zdravotnou poisťovňou
-  doplatok za aplikáciu CO2 je

Komfort pre pacienta
CO2 vs. vzduch:
- rýchlejšia absorbcia CO2 oproti vzduchu z hrubého čreva,  
 čo minimalizuje u pacienta pocit nadúvania a kŕče,
- veľmi dobre tolerovaná metóda pacientom, CO2 sa   
 pripisuje aj anestetický účinok na sliznicu čreva.

Lepšia distenzia hrubého čreva
- adekvátna automatická, kontrolovaná distenzia čreva CO2  
 od pacienta k pacientovi (strata objemu plynu počas   
 vyšetrenia je automaticky  doplnená preoptimálne   
 vyšetrenie a následnú diagnostiku a minimalizuje   
 nepríjemný pocit tlaku v čreve a možné komplikácie).

25,00 € 

- red -

- red -

Za zdravím 
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Nemocnica Poprad, a. s., otvorila ďalšie ambulancie v Starej Ľubovni

Mesiac knihy oslávili aj detskí pacienti v popradskej 
nemocnici

Ako prví na Slovensku sme pre onkologických pacientov otvorili Pracovisko pre malígne 
ochorenia peritoneálneho povrchu a HIPEC

Nemocnica Poprad pripravila pri príležitosti mesiaca knihy príjemné prekvapenie pre 

svojich detských pacientov. Priamo na detské oddelenie zavítal spisovateľ Martin Daniš. 

Pre deti si pripravil interaktívne predstavenie "O chlapcovi, ktorý hľadal vôňu čokolády", v 

ktorom boli do príbehu okrem samotného herca a bábok vtiahnuté aj samotné deti. 

Predstavenie sa stretlo s veľkým úspechom. Po jeho skončení sa autor pustil s deťmi do 

živej debaty o ich obľúbených rozprávkových hrdinoch ako aj o písaní kníh pre deti. "Každé 

dieťa je tu z nejakého dôvodu. Keďže svet kníh a ich príbehov je jednou z činností, ktorá 

človeka dokáže preniesť do čarovného sveta fantázie, verím, že deti aspoň na chvíľku 

zabudli na svoje trápenia a prišli na krajšie, iné myšlienky," povedal po stretnutí s deťmi 

Martin Daniš. 

Nemocnica Poprad, a. s., otvorila v Starej Ľubovni ďalšie ambulancie 

špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Tentokrát ide o ambulancie určené 

pre detských pacientov, zvlášť nefrologickým a gastroenterologickým 

pacientom. Cieľom tejto aktivity je skrátenie času čakania na vyšetrenie, 

priblíženie sa pacientovi, zároveň odbremenenie pacientov a ich rodiny od 

cestovania, čím sa v konečnom dôsledku znížia aj ekonomické náklady pre 

pacienta. Ambulancia pediatrickej nefrológie bude otvorená každý utorok, v 

čase od 9.00 do 14.00 hod. Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, 

hepatológie a výživy bude otvorená každý štvrtok, v čase od 9.00 do 14.00 hod. 

Ambulancie nájdete v budove polikliniky Ľubovnianskej nemocnice na prízemí 

vpravo a na vyšetrenie je možné objednať sa na telefónnom čísle 052/ 43 17 

314. V podobnom duchu pripravuje popradská nemocnica otvorenie ďalších 

odborných ambulancií špecialistov mimo mesta Poprad.

Po jedenástich rokoch od realizovania  prvej unikátnej operačnej metódy 
onkologicých pacientov spojené s intraperitoneálnou aplikáciou 
cytostatík v hypertermii na Slovensku sme konečne ako prví na Slovensku 
otvorili špecializované Pracovisko pre malígne ochorenia peritoneálneho 
povrchu a HIPEC. Garantom tohto projektu je primár MUDr. Karel Kroupa 
PhD., ktorý túto operačnú metódu na Slovensku zaviedol už v roku 2006.

Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo v januári 2017 Nemocnici Poprad,            
a. s., súhlas so zriadením špecializovaného pracoviska – Pracovisko pre 
malígne ochorenia peritoneálneho povrchu a HIPEC. Od tohto dňa je 
pracovisko súčasťou chirurgického oddelenia s JIS.
 
Nielen pre potreby správneho nasmerovania pacientov z celého 
Slovenska na vyššie spomínané pracovisko otvorila Nemocnica Poprad, a. 
s., už niekoľko mesiacov vopred onkochirurgickú ambulanciu. Lekári v nej 
zabezpečujú konzultácie pacientov s nádormi a ochoreniami horného a 
dolného tráviaceho traktu; prsníkovú poradňu; hepatobiliárnu poradňu a 
tiež poradňu pre zhubné ochorenia pobrušnice,  z ktorej pacienti 
pokračujú v prípade indikácie liečbou na Pracovisko pre malígne 
ochorenia peritoneálneho povrchu a HIPEC.

Prioritne je pomoc lekárov Pracoviska pre malígne ochorenia 
peritoneálneho povrchu a HIPEC adresovaná pacientom s difúznym 
postihnutím blán dutiny brušnej a orgánov dutiny brušnej zhubným 
ochorením. Pacienti určení pre túto liečbu musia spĺňať určité kritériá, 
ktoré určila medzinárodná skupina expertov pod názvom PSOGI, aby 
mohli byť zaradení do operačného plánu. Preto ide o selektovanú skupinu 

Nemocnica Poprad zavádza nové operačné výkony v odbore urológia
Lekári urologického oddelenia Nemocnice Poprad, a. s., v spolupráci so 
špičkovým českým odborníkom MUDr. Milanom Svobodom                      
z urologického oddelenia Nemocnice České Budějovice, a. s., 
zrealizovali v uplynulých týždňoch náročnejšie laparoskopické 
operácie obličiek a prostaty. Zavádzanie laparoskopických operácií do 
operatívy bolo jedným z cieľov primára urologického oddelenia MUDr. 
Erika Chorváta už pri budovaní spomínaného oddelenia v popradskej 
nemocnici. „Laparoskopické operácie sú šetrnejšie k pacientovi, po 
uvedenom výkone sa výrazne znižuje pooperačná bolesť a tým pádom 
aj množstvo podávaných analgetík. Rekonvalescencia po 
laparoskopickej operácii zväčša umožňuje skoršie prepustenie                       
z nemocnice. Pri operáciách prostaty vďaka zväčšenému 3D obrazu 
uľahčuje orientáciu operatéra v malom priestore hlboko v panve a 
znižuje tým riziko krvácania,“ uviedol primár urologického oddelenia 
MUDr. Erik Chorvát.

S českým špecialistom na laparoskopie spolupracujú popradskí lekári 
už takmer rok a postupne posúvajú úroveň laparoskopickej operatívy 
na urologickom 
oddelení popradskej nemocnice na stále vyššiu úroveň. Pod dohľadom 
odborníka, ktorý sa laparoskopii venuje od roku 2006 a má za sebou 
vyše 2 400 laparoskopických operácií, urobili počas štyroch dní 
operácie ôsmich pacientov.
V troch prípadoch išlo o laparoskopické odstránenie tumoru z obličky, 
pričom zvyšná časť obličky bola ponechaná plne funkčná v tele. 
Ďalším trom pacientom vykonali kvôli nádoru laparoskopickú 3D 
radikálnu prostatektómiu a dvom pacientom bola vykonaná 
laparoskopická pyeloplastika – teda operácia zúženiny medzi 
obličkovou panvičkou a močovodom. 
Išlo o náročnejšie laparoskopické operácie, pri ktorých je prítomnosť 
konzultanta veľkou výhodou. Lekári urologického oddelenia 
Nemocnice Poprad využívajú laparoskopickú metódu pri operáciách 
od roku 2016. Zavádzaním nových operačných laparoskopických 
výkonov očakávajú nárast počtu pacientov, ktorí museli byť doteraz 
operovaní na iných pracoviskách.  

                MUDr. Erik Chorvát
                   primár urologického oddelenia

pacientov. V blízkej budúcnosti bude na internetových stránkách 
Chirurgického oddelenia Nemocnice Poprad, a. s., vyvesený zoznam indikácií 
a kontraindikácií pre jednotlivé typy malígnych ochorení, aby sa pacienti 
mohli v problematike viac orientovať.  Pacienti, ktorí si myslia, že sú vhodní 
kandidáti na podstúpenie spomínanej liečby, môžu túto skutočnosť 
konzultovať priamo s primárom chirurgického oddelenia MUDr. Karlom 
Kroupom, PhD., mailom alebo telefonicky a na stretnutie sa dostaviť s 
kompletnou zdravotnou dokumentáciou.
Rovnako je možné konzultovať túto skutočnosť so svojím onkológom alebo 
absolvovať vyšetrenie v onkochirurgickej ambulancii popradskej nemocnice.

Pracovisko pre malígne ochorenia peritoneálneho povrchu a HIPEC v 
Nemocnici Poprad, a. s., vyrastá priamo z potrieb pacientov a v liečbe 
karcinomatózy dutiny brušnej má jednoznačné opodstatnenie. Pre časť 
pacientov s pokročilou malignitou peritoneálneho povrchu znamená 
predĺženie prežívania a skvalitnenia života.

Ambíciou nemocnice je prispieť k zlepšeniu poskytovania zdravotnej 
starostlivosti, rozšíreniu terapeutických možností pre pacienta a teda k 
zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľov regiónu a to rozvojom spektra a 
kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Otvorením a vybavením tohto 
pracoviska získavajú pacienti pomoc priamo vo svojom regióne, čím sa 
potrebná zdravotná starostlivosť stáva dostupnejšou.

    MUDr. Karel Kroupa, PhD.
    primár chirurgického oddelenia s JIS
  

Lekársku službu prvej pomoci (LSPP) pre dospelých v okrese Kežmarok od 

1. apríla 2017 zabezpečuje Nemocnica Poprad, a. s., v priestoroch Polikliniky 

na Hviezdoslavovej 27 v Kežmarku. LSPP nájdu pacienti na prízemí 

polikliniky, v priestoroch, ktoré v dopoludňajších hodinách slúžia 

Ortopedickej ambulancii (vpravo od RTG pracoviska, v smere k Laboratóriu 

chemickej biochémie a hematológie). Ordinačné hodiny sú v pondelok až 

piatok od 16.00 do 22.00, počas víkendov a sviatkov od 7.00 do 22.00. Po 

22.00 hod. zabezpečuje LSPP Nempocnica Poprad, a. s., v mieste výkonu 

činnosti na Baníckej 803/28 v Poprade na 1. poschodí polikliniky.

Činnosť LSPP pre dospelých aj naďalej organizuje Nemocnica Poprad, a. s.,  

v spolupráci so všeobecnými lekármi pre dospelých z okresu Kežmarok. 

Organizátor zabezpečuje komplexné poskytovanie zdravotných služieb, 

vrátane dopravnej zdravotnej služby.

LSPP pre dospelých v Kežmarku 
v nových priestoroch

Stomatologickú LSPP pre okresy Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa 

zabezpečuje Nemocnica Poprad, a. s. Ambulancia je otvorená                

v popradskej nemocnici a nájdete ju v budove hlavnej vrátnice na 1. 

poschodí - číslo dverí 102. Ordinačné hodiny zubnej pohotovosti sú 

počas víkendov a sviatkov od 9.00 do 12.00.

V čase zimných a letných prázdnin je stomatologická LSPP                     

v prevádzke aj počas pracového týždňa v čase od 15.30 do 18.00.

V Poprade zubná pohotovosť aj pre 
pacientov z Kežmarku a Starej Ľubovne
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Nemocnica Poprad, a. s., otvorila ďalšie ambulancie v Starej Ľubovni

Mesiac knihy oslávili aj detskí pacienti v popradskej 
nemocnici

Ako prví na Slovensku sme pre onkologických pacientov otvorili Pracovisko pre malígne 
ochorenia peritoneálneho povrchu a HIPEC

Nemocnica Poprad pripravila pri príležitosti mesiaca knihy príjemné prekvapenie pre 

svojich detských pacientov. Priamo na detské oddelenie zavítal spisovateľ Martin Daniš. 

Pre deti si pripravil interaktívne predstavenie "O chlapcovi, ktorý hľadal vôňu čokolády", v 

ktorom boli do príbehu okrem samotného herca a bábok vtiahnuté aj samotné deti. 

Predstavenie sa stretlo s veľkým úspechom. Po jeho skončení sa autor pustil s deťmi do 

živej debaty o ich obľúbených rozprávkových hrdinoch ako aj o písaní kníh pre deti. "Každé 

dieťa je tu z nejakého dôvodu. Keďže svet kníh a ich príbehov je jednou z činností, ktorá 

človeka dokáže preniesť do čarovného sveta fantázie, verím, že deti aspoň na chvíľku 

zabudli na svoje trápenia a prišli na krajšie, iné myšlienky," povedal po stretnutí s deťmi 

Martin Daniš. 

Nemocnica Poprad, a. s., otvorila v Starej Ľubovni ďalšie ambulancie 

špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Tentokrát ide o ambulancie určené 

pre detských pacientov, zvlášť nefrologickým a gastroenterologickým 

pacientom. Cieľom tejto aktivity je skrátenie času čakania na vyšetrenie, 

priblíženie sa pacientovi, zároveň odbremenenie pacientov a ich rodiny od 

cestovania, čím sa v konečnom dôsledku znížia aj ekonomické náklady pre 

pacienta. Ambulancia pediatrickej nefrológie bude otvorená každý utorok, v 

čase od 9.00 do 14.00 hod. Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, 

hepatológie a výživy bude otvorená každý štvrtok, v čase od 9.00 do 14.00 hod. 

Ambulancie nájdete v budove polikliniky Ľubovnianskej nemocnice na prízemí 

vpravo a na vyšetrenie je možné objednať sa na telefónnom čísle 052/ 43 17 

314. V podobnom duchu pripravuje popradská nemocnica otvorenie ďalších 

odborných ambulancií špecialistov mimo mesta Poprad.

Po jedenástich rokoch od realizovania  prvej unikátnej operačnej metódy 
onkologicých pacientov spojené s intraperitoneálnou aplikáciou 
cytostatík v hypertermii na Slovensku sme konečne ako prví na Slovensku 
otvorili špecializované Pracovisko pre malígne ochorenia peritoneálneho 
povrchu a HIPEC. Garantom tohto projektu je primár MUDr. Karel Kroupa 
PhD., ktorý túto operačnú metódu na Slovensku zaviedol už v roku 2006.

Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo v januári 2017 Nemocnici Poprad,            
a. s., súhlas so zriadením špecializovaného pracoviska – Pracovisko pre 
malígne ochorenia peritoneálneho povrchu a HIPEC. Od tohto dňa je 
pracovisko súčasťou chirurgického oddelenia s JIS.
 
Nielen pre potreby správneho nasmerovania pacientov z celého 
Slovenska na vyššie spomínané pracovisko otvorila Nemocnica Poprad, a. 
s., už niekoľko mesiacov vopred onkochirurgickú ambulanciu. Lekári v nej 
zabezpečujú konzultácie pacientov s nádormi a ochoreniami horného a 
dolného tráviaceho traktu; prsníkovú poradňu; hepatobiliárnu poradňu a 
tiež poradňu pre zhubné ochorenia pobrušnice,  z ktorej pacienti 
pokračujú v prípade indikácie liečbou na Pracovisko pre malígne 
ochorenia peritoneálneho povrchu a HIPEC.

Prioritne je pomoc lekárov Pracoviska pre malígne ochorenia 
peritoneálneho povrchu a HIPEC adresovaná pacientom s difúznym 
postihnutím blán dutiny brušnej a orgánov dutiny brušnej zhubným 
ochorením. Pacienti určení pre túto liečbu musia spĺňať určité kritériá, 
ktoré určila medzinárodná skupina expertov pod názvom PSOGI, aby 
mohli byť zaradení do operačného plánu. Preto ide o selektovanú skupinu 

Nemocnica Poprad zavádza nové operačné výkony v odbore urológia
Lekári urologického oddelenia Nemocnice Poprad, a. s., v spolupráci so 
špičkovým českým odborníkom MUDr. Milanom Svobodom                      
z urologického oddelenia Nemocnice České Budějovice, a. s., 
zrealizovali v uplynulých týždňoch náročnejšie laparoskopické 
operácie obličiek a prostaty. Zavádzanie laparoskopických operácií do 
operatívy bolo jedným z cieľov primára urologického oddelenia MUDr. 
Erika Chorváta už pri budovaní spomínaného oddelenia v popradskej 
nemocnici. „Laparoskopické operácie sú šetrnejšie k pacientovi, po 
uvedenom výkone sa výrazne znižuje pooperačná bolesť a tým pádom 
aj množstvo podávaných analgetík. Rekonvalescencia po 
laparoskopickej operácii zväčša umožňuje skoršie prepustenie                       
z nemocnice. Pri operáciách prostaty vďaka zväčšenému 3D obrazu 
uľahčuje orientáciu operatéra v malom priestore hlboko v panve a 
znižuje tým riziko krvácania,“ uviedol primár urologického oddelenia 
MUDr. Erik Chorvát.

S českým špecialistom na laparoskopie spolupracujú popradskí lekári 
už takmer rok a postupne posúvajú úroveň laparoskopickej operatívy 
na urologickom 
oddelení popradskej nemocnice na stále vyššiu úroveň. Pod dohľadom 
odborníka, ktorý sa laparoskopii venuje od roku 2006 a má za sebou 
vyše 2 400 laparoskopických operácií, urobili počas štyroch dní 
operácie ôsmich pacientov.
V troch prípadoch išlo o laparoskopické odstránenie tumoru z obličky, 
pričom zvyšná časť obličky bola ponechaná plne funkčná v tele. 
Ďalším trom pacientom vykonali kvôli nádoru laparoskopickú 3D 
radikálnu prostatektómiu a dvom pacientom bola vykonaná 
laparoskopická pyeloplastika – teda operácia zúženiny medzi 
obličkovou panvičkou a močovodom. 
Išlo o náročnejšie laparoskopické operácie, pri ktorých je prítomnosť 
konzultanta veľkou výhodou. Lekári urologického oddelenia 
Nemocnice Poprad využívajú laparoskopickú metódu pri operáciách 
od roku 2016. Zavádzaním nových operačných laparoskopických 
výkonov očakávajú nárast počtu pacientov, ktorí museli byť doteraz 
operovaní na iných pracoviskách.  

                MUDr. Erik Chorvát
                   primár urologického oddelenia

pacientov. V blízkej budúcnosti bude na internetových stránkách 
Chirurgického oddelenia Nemocnice Poprad, a. s., vyvesený zoznam indikácií 
a kontraindikácií pre jednotlivé typy malígnych ochorení, aby sa pacienti 
mohli v problematike viac orientovať.  Pacienti, ktorí si myslia, že sú vhodní 
kandidáti na podstúpenie spomínanej liečby, môžu túto skutočnosť 
konzultovať priamo s primárom chirurgického oddelenia MUDr. Karlom 
Kroupom, PhD., mailom alebo telefonicky a na stretnutie sa dostaviť s 
kompletnou zdravotnou dokumentáciou.
Rovnako je možné konzultovať túto skutočnosť so svojím onkológom alebo 
absolvovať vyšetrenie v onkochirurgickej ambulancii popradskej nemocnice.

Pracovisko pre malígne ochorenia peritoneálneho povrchu a HIPEC v 
Nemocnici Poprad, a. s., vyrastá priamo z potrieb pacientov a v liečbe 
karcinomatózy dutiny brušnej má jednoznačné opodstatnenie. Pre časť 
pacientov s pokročilou malignitou peritoneálneho povrchu znamená 
predĺženie prežívania a skvalitnenia života.

Ambíciou nemocnice je prispieť k zlepšeniu poskytovania zdravotnej 
starostlivosti, rozšíreniu terapeutických možností pre pacienta a teda k 
zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľov regiónu a to rozvojom spektra a 
kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Otvorením a vybavením tohto 
pracoviska získavajú pacienti pomoc priamo vo svojom regióne, čím sa 
potrebná zdravotná starostlivosť stáva dostupnejšou.

    MUDr. Karel Kroupa, PhD.
    primár chirurgického oddelenia s JIS
  

Lekársku službu prvej pomoci (LSPP) pre dospelých v okrese Kežmarok od 

1. apríla 2017 zabezpečuje Nemocnica Poprad, a. s., v priestoroch Polikliniky 

na Hviezdoslavovej 27 v Kežmarku. LSPP nájdu pacienti na prízemí 

polikliniky, v priestoroch, ktoré v dopoludňajších hodinách slúžia 

Ortopedickej ambulancii (vpravo od RTG pracoviska, v smere k Laboratóriu 

chemickej biochémie a hematológie). Ordinačné hodiny sú v pondelok až 

piatok od 16.00 do 22.00, počas víkendov a sviatkov od 7.00 do 22.00. Po 

22.00 hod. zabezpečuje LSPP Nempocnica Poprad, a. s., v mieste výkonu 

činnosti na Baníckej 803/28 v Poprade na 1. poschodí polikliniky.

Činnosť LSPP pre dospelých aj naďalej organizuje Nemocnica Poprad, a. s.,  

v spolupráci so všeobecnými lekármi pre dospelých z okresu Kežmarok. 

Organizátor zabezpečuje komplexné poskytovanie zdravotných služieb, 

vrátane dopravnej zdravotnej služby.
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V tomto čase môžem           
s radosťou konštatovať, 
že aj rok 2016 bol pre 
Nemocnicu Poprad, a. s., 
úspešný. Nemocnica 
Poprad, a. s., dosiahla 
pozitívny výsledok 
h o s p o d á r e n i a , 
pokračovala v investovaní 
do modernizácie 
prístrojového vybavenia, zaviedla nové 
diagnostické a terapeutické postupy, investovala 
do vzdelávania. Aj v  roku 2016 všetky investičné a 
rekonštrukčné aktivity Nemocnice Poprad, a. s., 
smerovali k modernizácii priestorov s cieľom 
zabezpečiť vyšší komfort pre pacientov a 
zamestnancov. Začali sa rekonštrukčné práce v 
ambulantnej časti fyziatricko-rehabilitačného 
oddelenia, bola zrekonštruovaná lôžková časť 
ortopedického oddelenia, rekonštruovali sa 
priestory novootváraných ambulancií,  
pokračovalo sa v rekonštrukčných prácach v rámci 
areálu nemocnice, ďalej sa rekonštruovali sociálne 
zariadenia. Pokračovali sme v rozširovaní škály 
operačných výkonov, okrem iných v odbore 
urológia, kde sme rozšírili škálu poskytovaných 
laparoskopických operácií. Pracovali sme na 
vybudovaní špecializovaného pracoviska pre 
malígne ochorenia peritoneálneho povrchu a 
HIPEC a dnes sa ako prví na Slovensku môžeme 
skutočne pýšiť existenciou tohto pracoviska. 
Otvorili sme nové špecializované ambulancie             
v okresoch Kežmarok a Stará Ľubovňa, čím sme 
pacientom priblížili zdravotnú staroslivosť, 
odbremenili ich od cestovania, znížili ekonomické 
zaťaženie a skrátili čas čakania na vyšetrenie. Naša 
nemocnica získala v hodnotení Inštitútu pre 
ekonomické a sociálne reformy (INEKO) 3. miesto 
medzi všeobecnými nemocnicami, čo je                          
v porovnaní s predchádzajúcim rokom postup o tri 
priečky. Vo všetkých hodnotených oblastiach sme 
dosiahli nadpriemerné výsledky. Nemocnica 
excelovala v schopnosti uhrádzať všetky svoje 
záväzky načas a dokázala veľmi dobre generovať 
vlastné zdroje. Jej index transparentnosti bol druhý 
najvyšší spomedzi všeobecných nemocníc.
        Moje poďakovanie preto patrí všetkým 
lekárom, zdravotným sestrám, laborantom, 
farmaceutom a všetkým zdravotníckym i 
nezdravotníckym pracovníkom za ich prácu a 
úsilie, ktoré venovali záchrane života a zdravia 
všetkých našich pacientov a prispeli k úspešnému 
plneniu náročných úloh v priebehu roka 2016 a 
verím, že v podobnom duchu budeme  pokračovať 
aj v roku 2017.

Ing. Peter Petruš, MBA
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
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Už žiadne jazvy! Revolúcia v liečbe hernií u detských 
pacientov!

Nemocnica pred výzvou v podobe DRG
Rozhovor s riaditeľom úseku pre stratégiu a styk so zdravotnými 
poisťovňami Nemocnice Poprad, a. s., MUDr. Petrom Obrimčákom

Nemocnica Poprad, a. s., zaviedla ako druhé pracovisko v SR najmodernejší spôsob 
miniinvazívneho riešenia pruhov u detí. Ide o výkon bez nutnosti otvárania prednej steny 
brušnej, naopak len pomocou dvoch, resp. troch 3-mm vpichov na prednej stene brušnej. Deti 
sú schopné po prebudení z krátkej narkózy prakticky plnej aktivity a to plnohodnotne už na 
druhý deň. Veľmi krátky, šetrný a efektný výkon bez recidív a bez veľkých jaziev v triesle!
Na chirurgickom oddelení Nemocnice Poprad, a. s., používame u detí dva typy laparoskopických 
operácií. Pre najmenších pacientov je určený zákrok pomocou dvoch 3-mm vpichov. Jeden 
vpich v pupku a jeden vpich spinálnou ihlou v trieslovom kanáli. Ide o krátky a veľmi efektívny 
spôsob operácie s veľmi dobrým výsledkom a rýchlou adaptáciou dieťaťa.
Pri druhom type operácie ide prakticky o rovnaký princíp, avšak potrebujeme tri 3-mm vpichy. 
Prvý pre optiku je v pupku, kde jazvu nebude vidieť, dva pomocné 3-mm vpichy (bez 
traoakarov) pre pracovné nástroje. Krátky a efektívny výkon je vhodný pre deti od dvoch rokov. 
Stehy sa nešijú a ranky sa zalepia steri-stripom. Všetko bez jaziev a pooperačného plaču. 

Už dlhší čas sa v súvislosti so zdravotníctvom spomína zavádzanie DRG do systému, 
môžete čitateľom jednoducho vysvetliť, čo to v praxi znamená?
Klasifikačný systém DRG (skupiny z hľadiska diagnózy) umožňuje ohodnotiť náklady na zdravotnú 
starostlivosť prostredníctvom klasifikácie pacientov podľa demografických, diagnostických a 
terapeutických charakteristík. Od DRG sa očakáva, že sa postará o udržateľný systém zdravotníctva 
a lepšie regionálne plánovanie. Zatriedi prípady (hospitalizácie) podľa diagnóz a 
diagnosticko-liečebných procedúr  (výkonov) do skupín, ktoré majú podobné klinické 
charakteristiky a obdobnú ekonomickú náročnosť.
DRG je predovšetkým úhradovým mechanizmom pre akútnu lôžkovú zdravotnú starostlivosť. Pri 
tomto mechanizme je za každý pobyt v nemocnici uhrádzaná paušálna platba, a to na základe 
určitých kritérií. Priradenie hospitalizačného prípadu k určitej skupine diagnóz sa realizuje podľa 
presne stanovených pravidiel.

Ako vnímate Vy zavádzanie DRG?
Zavádzanie DRG na Slovensku sa posúva z roka na rok, bolo potrebné prepracovať MKCH, ktorá 
nebola revidovaná dlhé roky. Posledná dôsledná revízia MKCH-10 (Medzinárodná klasifikácia 
chorôb) bola na Slovensku vykonaná v roku 1993, až zavádzanie DRG si vyžiadalo jej úpravu. Stalo 
sa tak v rokoch 2011 až 2013, pričom dovtedy používaná verzia bola rozšírená o nové jednotlivé 
diagnózy pre účely DRG. Okrem toho si DRG vyžiadalo aj kompletnú úpravu ZZV (Zoznam 
zdravotných výkonov), potrebného pre uplatnenie DGR v praxi.

Čo je cieľom DRG?
DRG zavádza platbu za skupiny diagnóz s podobnou klinickou a ekonomickou náročnosťou, 
nemocnice má motivovať k väčšej efektívnosti, zdravotné poisťovne zase vďaka nemu dostanú 
priestor na transparentnejšie alokovanie zdrojov. Aktuálne hradia poisťovne zdravotníckym 
zariadeniam paušálnu platbu za hospitalizáciu, pričom jej výška závisí od typu nemocnice. DRG 
systém to má zmeniť a zaviesť platbu za prípad, ktorá sa bude líšiť v závislosti od náročnosti 
takéhoto prípadu.

Aký to bude mať vplyv na nemocnice a aký na pacienta?
Nemocnice týmto úhradovým mechanizmom získajú spravodlivé prerozdelenie zdrojov, keďže do 
roku 2022 sa plánuje rovnaká základná sadzba pre všetky nemocnice. Pacient by zmenu nemal 
pocítiť, zdravotná starostlivosť bude poskytovaná rovnako ako doteraz.

Milí čitatelia, klienti, pacienti, 
zamestnanci nemocnice, vážení kolegovia!

Hodnota poukazu:  

Platnosť poukazu do:

10,00 €

30. 06. 2017

NA SLUŽBY AMBULANCIE LEKÁRSKEJ KOZMETIKY

Darčekový poukaz
Kde nás nájdete?    Pavilón kožného stacionára, prízemie  

Objednávky:  osobne • 052/ 7125 832 • 0948 097 990 • 0948 097 991

Kde nás nájdete?    

Pavilón kožného stacionára, prízemie  

Objednávky:  osobne 

• 052/ 7125 832 

• 0948 097 990 

• 0948 097 991

LASEROVÉ OŠETRENIANovinkaNovin
PONUKAPONUKA ambulancie lekárskej kozmetiky 

a korektívnej dermatológie

• cena za 1 impulz do 200 impulzov

LASEROVÉ OŠETRENIA 

- CIEVKY

2,00 €

• cena za 1 impulz nad 200 impulzov

LASEROVÉ OŠETRENIA 

- CIEVKY

1,00 €

• cievne tumorčeky

• počet 1

Angiómy

40,00 €

D č k ý k
• 1 angiómu

Opakované 

odstránenie

20,00 €

• cievne tumorčeky

• počet 2-5

Angiómy

60,00 €

• cievne tumorčeky

• počet 6-10

Angiómy

80,00 €

k dk
• 2-5 angiómov

Opakované 

odstránenie

30,00 €

jdd

• 6-10 angiómov

Opakované 

odstránenie

40,00 €

Najmodernejšia metóda 
CT vyšetrenia

už aj v Nemocnici Poprad, a.s.

Virtuálna kolonoskopia takmer bez bolesti!Virtuálna kolonoskopia takmer bez bolesti!Virtuálna kolonoskopia takmer bez bolesti!
Prví na Slovensku ponúkame aplikáciu CO2 insulfátorom pri CT virtuálnej kolonoskopii!

Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie na prízemí 
lôžkovej časti Nemocnice Poprad, a. s.

- menej bolesti pre pacientov
- krátke čakacie doby
- pre hospitalizovaných aj nehospitalizovaných pacientov
- aplikácia CO2 nie je hradená zdravotnou poisťovňou
-  doplatok za aplikáciu CO2 je

Komfort pre pacienta
CO2 vs. vzduch:
- rýchlejšia absorbcia CO2 oproti vzduchu z hrubého čreva,  
 čo minimalizuje u pacienta pocit nadúvania a kŕče,
- veľmi dobre tolerovaná metóda pacientom, CO2 sa   
 pripisuje aj anestetický účinok na sliznicu čreva.

Lepšia distenzia hrubého čreva
- adekvátna automatická, kontrolovaná distenzia čreva CO2  
 od pacienta k pacientovi (strata objemu plynu počas   
 vyšetrenia je automaticky  doplnená preoptimálne   
 vyšetrenie a následnú diagnostiku a minimalizuje   
 nepríjemný pocit tlaku v čreve a možné komplikácie).

25,00 € 
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