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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.
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Ocenenie Biele srdce sa po dvoch rokoch 
vrátilo do popradskej nemocnice

Granty z Nadácie VÚB už osem rokov zlepšujú podmienky pacientom v Poprade

Už po tretí rok sa Vám prihovárame prostredníctvom našich novín. Tretie tohtoročné číslo je výnimočné tým,          

že v ňom okrem iného predstavujeme tých, ktorí nám v poslednom období vo výraznej miere pomohli pri 

získavaní finančných prostriedkov na rozšírenie materiálno-technického zabezpečenia.  

Dovoľte, aby som Vám všetkým poprial veľa zdravia, mnoho elánu, veľa zdaru v práci i v neľahkých životných 

situáciách. Zamestnancom nemocnice by som rád poďakoval za svedomito vykonávanú prácu a zároveň ich 

vyzval, aby sme jednotným a sústredeným úsilím plnili neľahké úlohy pre dobro 

našich pacientov.

   Ing. Peter Petruš
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek ocenila 

prestížnou cenou Biele srdce zdravotnú sestru z popradskej 

nemocnice. Po dvoch rokoch sa tak prestížne ocenenie vrátilo do 

Popradu. V roku 2014 ho získala Gabriela Kucová, sestra 

Pediatrického oddelenia s JIS. V tomto roku sa uznávané ocenenie 

dostalo PhDr. Angelike Farkašovej, vedúcej sestre na 

Otorinolaryngologickom oddelení (ORL) Nemocnice Poprad, a. s. 

Biele srdce na celorepublikovej úrovni získala v kategórii sestra – 

manažér. 

Angelika Farkašová nastúpila na ORL oddelenie v roku 1990. 

Pracovala na operačnej sále, v roku 1995 získala špecializáciu 

diplomovaná operačná sestra. Štúdium na Fakulte zdravotníctva        

a sociálnej práce Trnavskej univerzity, odbor ošetrovateľstvo 

ukončila v roku 2007. Špecializačné štúdium ošetrovanie chorých      

v chirurgických odboroch ukončila v roku 2008. Ako vedúca sestra 

ORL oddelenia pracuje od roku 2005.

„Je to pre mňa veľká česť. Vnímam to ako morálne ocenenie našej 

náročnej práce a veľmi sa z ocenenia teším,” uviedla skromne 

Angelika Farkašová. „Sme nesmierne hrdí na to, že cenu získala práve 

sestra z nášho oddelenia. Je to zaväzujúce a zároveň motivujúce pre 

celý náš kolektív,” doplnil primár ORL oddelenia  Nemocnice Poprad, 

a. s., MUDr. Ján Sopko.

„Vysoko si vážim profesionalitu a zároveň ľudskosť  ocenenej  sestry 

i ostatného personálu. Nemocnica Poprad, a. s., môže predovšetkým 

vďaka nim poskytovať zdravotnícku starostlivosť na skutočne 

profesionálnej úrovni. Ocenenia našich odborníkov  vnímam ako 

dôležitú spätnú väzbu, ktorá je v súčasnej náročnej dobe zároveň 

výzvou k ďalšiemu napredovaniu na nastúpenej ceste. Ocenenej 

sestre preto ešte raz ďakujem a srdečne blahoželám,” uviedol 

generálny riaditeľ nemocnice Ing. Peter Petruš.

Cena Biele srdce je ocenením vyjadrujúcim charakter starostlivosti, 

vedomosti a humanitu, ktorá napĺňa prácu a ducha ošetrovateľstva. 

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek cenu Biele srdce 

udeľuje v troch kategóriách pre jednotlivé povolania, na dvoch 

úrovniach – republikovej a regionálnej.

Nadácia VÚB opäť podporila nemocnicu v Poprade. Pridelením 

aktuálneho grantu vo výške 66 500 eur dosiahla celková pomoc 

nemocnici hodnotu 333 000 eur. Symbolický šek odovzdal do rúk riaditeľa 

nemocnice Petra Petruša generálny riaditeľ  VÚB  banky  Alexander  Resch. 

Ide o  vzájomnú osemročnú spoluprácu, vďaka ktorej od roku 2008 

dokázala nemocnica zmodernizovať materiálno-technické a prístrojové 

zabezpečenie viacerých oddelení.

Detské, gynekologicko-pôrodnícke, interné, neurologické, ortopedické aj 

rehabilitačné oddelenie v Nemocnici Poprad, a. s., prešli počas uplynulých 

rokov intenzívnou zmenou. Podpora z Nadácie VÚB, ktorá za osem rokov 

prispela sumou dosahujúcou 333-tisíc eur, bola zameraná na 

modernizáciu materiálno-technického a prístrojového zabezpečenia 

jednotlivých oddelení. Za túto sumu sa tak mohla nakúpiť 

hysteroskopická technika, manuálny dezinfektorendoskopov, dávkovače 

liekov, ale tiež stoly na cvičenie a masáže či prenosný defibrilátor a 

monitor vitálnych funkcií. V tomto roku sú finančné prostriedky z grantu 

určené na pomoc pre pediatrické oddelenie s JIS, 

gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, chirurgické oddelenie, oddelenie 

vnútorného lekárstva a fyziatricko-rehabilitačné oddelenie.

„Na celkové zlepšenie úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti 

našich pacientov pôsobí niekoľko dôležitých faktorov. Nielen odborná 

úroveň personálu, ale tiež materiálne a technické zabezpečenie, či 

prostredie, v ktorom sa ľudia budú – aj napriek chorobe – cítiť lepšie. A 

práve vďaka nášmu významnému partnerovi, ktorým Nadácia VÚB je, sa 

nám to darí realizovať. Veď v prívetivom prostredí sa cítia príjemnejšie 

nielen pacienti, ale i personál,“ povedal Ing. Peter Petruš. Aj vďaka takejto 

pomoci sa môže nemocnica pýšiť prestížnym ocenením Biele srdce, 

ktorým Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek ocenila na 

celoslovenskej úrovni už dve zdravotné sestry popradského zariadenia – 

v roku 2014 Gabrielu Kucovú, sestru pediatrického oddelenia s JIS a v 

tomto roku PhDr. Angeliku Farkašovú, vedúcu sestru na 

otorinolaryngologickom oddelení. „Avšak nie tieto či iné ocenenia, ale 

spokojný pacient, je pre nás tou najväčšou odmenou a ocenením,“ dodal

P. Petruš. Jeho slová potvrdzuje aj fakt, že vlani sa Nemocnica Poprad 

umiestnila v TOP 10 v rámci celonárodného hodnotenia nemocníc. 

„Som veľmi rád, že aj dcérska spoločnosť VÚB banky, ConsumerFinance 

Holding, mohla podporiť dobrú vec práve v regióne, v ktorom pôsobí. 

Slovo na úvod 

Vážení čitatelia, klienti a návštevníci našej nemocnice, vážení kolegovia!

Ako jeden z najväčších zamestnávateľov pod Tatrami cítime zodpovednosť 

za úroveň kvality života a snažíme sa prispievať k jej neustálemu zlepšovaniu, 

pretože ľudia v našom regióne sú pre nás mimoriadne dôležití,“ vysvetlil 

dôležitosť spolupráce Ing. Jaroslav Kiska, generálny riaditeľ 

ConsumerFinance Holding, a. s., a člen správnej rady Nadácie VÚB. 

Prostredníctvom Nadácie VÚB podporuje VÚB banka projekty po celom 

Slovensku od roku 2004. V Prešovskom kraji, do ktorého patrí aj Poprad a jeho 

okolie, sa jej podarilo pomôcť ľuďom s postihnutím, školám, mladým 

umelcom, nemocniciam, vzácnym pamiatkam aj občianskym združeniam. 

Doterajšia bilancia za 12 rokov jej existencie predstavuje viac ako 100 

zrealizovaných projektov v celkovej sume vyše jedného milióna eur.

„Sme jednou z najväčších bánk na Slovensku, a preto cítime záväzok byť 

prítomní nielen v podnikaní v regiónoch, ale chceme prispieť aj k zlepšeniu 

života miestnych komunít. Veľmi si ceníme ich vlastnú iniciatívu a sme radi, 

že môžeme pomôcť aj popradskej nemocnici  zlepšovať kvalitu a podmienky 

zdravotnej starostlivosti pacientov,“ povedal Alexander Resch, generálny 

riaditeľ VÚB a predseda správnej rady Nadácie VÚB.
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Hurá, je tu leto!

Úrazy a iné letné nebezpečenstvá

Prečítajte si niekoľko rád, vďaka ktorým si leto užijete.

V dňoch, keď teploty budú extrémne vysoké, odporúčame 
dodržiavať nasledovné zásady:

Dodržiavať pitný režim
Dospelý človek by mal počas dňa vypiť najmenej tri litre vody. 
Nevhodné sú však nápoje s obsahom cukru, kofeínu, chinínu či alkoholu. 

Do pitného režimu sa teda nezapočítavajú tekutiny prijaté vo forme 

malinoviek, piva, alkoholu, kávy. Ideálna je obyčajná voda. Nápoje by sa 

mali prijímať pravidelne v menších dávkach. Dôležitá je tiež ich teplota – 

vhodnejšie sú vlažné nápoje. Potreba pitia rastie nielen v závislosti od 

vonkajšej teploty, ale aj od telesnej aktivity a zdravotného stavu. Najmä u 

detí treba dbať na to, aby pili pred, počas i po fyzickej námahe. Vodu je 

potrebné piť aj vtedy, keď nepociťujete smäd.

Stravovanie
Strava má byť v letných mesiacoch „ľahšia“, t. j. ľahko stráviteľná,               
s nižšou energetickou hodnotou, súčasne však musí poskytovať 

dostatok výživných látok. Zložením má byť vyvážená a pestrá – dostatok 

celozrnných výrobkov, ovocia a zeleniny, nízkotučných mliečnych 
výrobkov, rýb, hydiny, zemiakov a strukovín, menej jedál a potravín 

bohatých na tuky a jednoduché sacharidy.

Vhodný odev
Podľa možnosti svetlých farieb a z prírodných materiálov, má byť ľahký, 

vzdušný a voľného strihu. Syntetické materiály nie sú  vhodné, pretože 

neumožňujú odparovanie potu. Počas pobytu mimo domova chráňte 

svoj zrak slnečnými okuliarmi a používajte pokrývku hlavy, ktorá 

chráni pred slnečným úpalom.

Slnenie
Na priame slnenie sú vhodné len ranné a neskoré popoludňajšie hodiny. V 

prípade pobytu pri vodných plochách, kúpaliskách a vo voľnej prírode sa 

treba od 10. do 16. hodiny zdržiavať na tienistom mieste. Pri opaľovaní 
treba používať kvalitné krémy s vysokým ochranným faktorom pred 
UV žiarením.

Obmedzenie aktivít
Starší a chronicky chorí ľudia by mali na minimum obmedziť svoje aktivity  a 

z domovov vychádzať, pokiaľ sa dá, len ráno alebo večer.

Zabezpečenie domovov a pracovísk

Dostatok pitnej vody na pracovisku (dbať na pitný režim zamestnancov). 

Vhodný pracovný odev pre zamestnancov (z prírodných materiálov, 

podľa možnosti jednovrstvový). Úpravu režimu práce a odpočinku dohodou 

medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov. Možnosť 

osprchovania chladnou vodou. Tienenie okien a svetlíkov žalúziami, 

roletami. Zvýšenie pohybu vzduchu ventilátormi. Podľa možností pracoviska 

využívať klimatizáciu.

V domácnosti je potrebné zabrániť insolácii, t. j. prenikaniu priamych 
slnečných lúčov cez okná alebo svetlíky, tienením, napr. žalúziami alebo 

roletami. Taktiež je potrebné zabezpečiť zvýšenie pohybu vzduchu vetraním. 

Pri používaní ventilátorov je tieto potrebné umiestniť a nasmerovať tak, aby 

nedochádzalo k nežiaducemu priamemu ochladzovaniu povrchu tela.

V prípade využitia klimatizácie je potrebné zabezpečiť, aby rozdiel vonkajšej 

a vnútornej teploty pri jej používaní nepresahoval hodnotu 5 – 7 °C, aby ste 

predišli tzv. teplotnému šoku spôsobenému náhlym prechodom z 

vychladeného prostredia do horúceho vonkajšieho prostredia.

Počas letných mesiacov sa výrazne zvyšuje počet detských 
úrazov. Úrazy neobchádzajú ani dojčatá a batoľatá. Počet 
úrazov však stúpa najmä u detí od troch rokov veku a najviac 
úrazov postihuje 13 až 18-ročných pacientov, vrátane otravy 
alkoholom.

Ktoré úrazy a kde sa stávajú najčastejšie?
Viac ako polovica všetkých úrazov sa stane pri pádoch, ide o pády                  

z preliezačiek a iných nástrah na detských ihriskách, podvrtnutia, 

zakopnutia, rany, ďalej ide o dopravné úrazy, úrazy pri športovaní 

(najčastejšie pri bicyklovaní a korčuľovaní, dnes to môže byť aj jazda na 

módnych pennyboardoch alebo skateboardoch), počas zábavy, ale aj 

organizovaného cvičenia. Riziko úrazu je väčšie, ak sa dieťa pohybuje           

v neznámom prostredí. Najčastejšie bývajú deti hospitalizované pre 

zlomeniny ruky či otras mozgu.

Na čo si dať pozor doma?
Veľa úrazov sa udeje v domácom prostredí, a to najmä pre pocita 

bezpečia, keď sme zvyčajne menej ostražití. Nezabudnite však:

•  nenechávajte otvorené okno, ak má dieťa k nemu prístup,

•  zarážky na dvere môžu zabrániť, aby si dieťa neprivrelo prsty,

•  zabezpečte elektrickú zásuvku ochranným krytom,

•  pozor na aromatické a zaujímavé čistiace a pracie prostriedky,

•  pozor, aby dieťa nemalo prístup k liekom,

•  odstráňte z dosahu detí napríklad aj jedovaté izbové rastliny,

•  zabezpečte, aby dieťa nemalo voľný prístup k rýchlo varnej kanvici              

   a pod.,

•  rizikom môžu byť aj ostré hrany nábytku či predmety zo skla a pod.,

•  dbajte, aby dieťa nemalo prístup k drobným predmetom, ktoré 

   by mohlo napríklad vdýchnuť,

•  zamedzte deťom prístup na všetky nebezpečné miesta v domácnosti,

•  pozor na otravu alkoholom (často sú rizikové rodinné oslavy).

110. výročie futbalu v Poprade si 

futbaloví fanúšikovia 

pripomenuli na pôde 

Národného tréningového 

centra počas uplynulého 

víkendu. Po exhibičnom zápase 

jubilantov AS Trenčín a A tímu 

FK Poprad odovzdali 

zástupcovia futbalovej obce 

symbolický šek v hodnote 1500 

Eur generálnemu riaditeľovi 

Nemocnice Poprad, a. s., Ing. 

Petrovi Petrušovi a primárke 

pomoc prijímajúceho 

oddelenia MUDr.  Beáte 

Šoltýsovej.

 

                  Ďakujeme. 

0 tekutá diéta
Hlavnou zásadou diéty je mechanická úprava stravy na tekutú 

formu. Potraviny, jedlá aj spôsob úpravy majú šetriaci charakter 

(ako d. 2).

1 kašovitá diéta
Uvarené alebo udusené jedlá sú upravené do kašovitej formy, 

aby čo najmenej zaťažovali horné časti tráviaceho systému. 

Zložením strava zodpovedá šetriacej diéte (d. 2). 

2 šetriaca diéta
Diétna úprava spočíva vo vhodnom spôsobe prípravy stravy - 

varenie, dusenie, prípadne pečenie a v správnom výbere 

potravín – vylučujú sa dráždivé a ťažko stráviteľné potraviny 

(potraviny s vyšším obsahom tuku, zelenina a ovocie s 

jadierkami, konzervované potraviny, solené a údené potraviny,  

kysnuté a lístkové cestá, nafukujúce jedlá, potraviny bohaté na 

vlákninu a pod.). Vzhľadom na obmedzený výber korenín a 

ochucovadiel sa jedlá môžu zdať chuťovo menej výrazné.

3 racionálna diéta
Diéta svojim zložením a technologickou úpravou zodpovedá 

zásadám správnej výživy, tzn. obmedzenie spotreby tukov 

(najmä živočíšnych) a soli, zníženie spotreby jednoduchých 

cukrov a zvýšenie príjmu vlákniny, obmedzenie nevhodných 

technologických postupov ako vyprážanie, opekanie a pečenie 

na oleji.

4 diéta s obmedzením tuku
Pri diéte sa obmedzujú voľné tuky (maslo, olej, masť a pod.) a 

potraviny bohaté na tuk (tučné mäsá a výrobky z nich, 

smotanové výrobky). Pokrmy sú pripravované varením, 

dusením alebo pečením bez použitia tuku. Vylúčená je aj 

kombinácia tukov s cukrami (maslové cestá, maslové krémy a 

pod.). Vzhľadom na šetriaci charakter diéty platia ostatné zásady 

ako pri d. 2.

5 bielkovinová bezzvyšková diéta
Vylučujú sa potraviny s vyšším obsahom vlákniny a zvyškov 

(šupky, jadierka, šľachy) – celozrnné výrobky, strukoviny, 

šľachovité mäso, ovocie so šupkou a s jadierkami. Surové ovocie 

musí byť upravené do ľahko stráviteľnej formy (lisovanie, 

strúhanie), surová zelenina je vylúčená. Obmedzený je aj výber 

mliečnych výrobkov. Vzhľadom na šetriaci charakter diéty platia 

ostatné zásady ako pri d. 2.

6 nízkobielkovinová diéta
Hlavnou zásadou diéty je obmedzenie bielkovín približne na 

polovicu bežnej dávky. Uprednostňujú sa biologicky 

hodnotnejšie bielkoviny – v povolenej dávke mäso, vajcia, 

mliečne výrobky. Diéta sa pripravuje bez soli a potravín, ktoré ju 

obsahujú vo väčšom množstve (údeniny, šunka, konzervované 

potraviny, kečup, horčica a pod.).

8 redukčná diéta
Diéta je so zníženým obsahom energie – obmedzujú sa tuky a 

cukry. Jedlá sa pripravujú varením alebo dusením, prípadne 

opekaním na malom množstve rastlinného oleja. Obmedzené 

je použitie soli a na sladenie sa používajú umelé sladidlá, zo 

sladkých potravín sa využívajú diabetické druhy. 

9 diabetická diéta
Diéta je so zníženým obsahom sacharidov, okrem ovocia sú 

jednoduché a koncentrované cukry vylúčené. Nepodávajú sa 

sladké pokrmy a na sladenie sa používajú umelé sladidlá a 

diabetické varianty potravín. Obmedzené je aj použitie tučného 

mäsa a údenín. Strava musí byť rovnomerne rozložená do 

piatich/šiestich denných dávok, podľa druhu liečby.

10 neslaná šetriaca diéta
Diéta s vylúčením soli a s obmedzením potravín obsahujúcich 

väčšie množstvo sodíka a vody. Vylúčené sú údeniny, 

vnútornosti, šunka, konzervované potraviny, nakladaná 

zelenina, polievkové korenie, minerálne vody a pod. Keďže sú 

všetky pokrmy pripravené bez soli, môžu sa zdať chuťovo 

nevýrazné, preto sa často podávajú sladké pokrmy.

11 výživná diéta
Diéta s vysokou energetickou hodnotou, výber aj spôsob 

prípravy pokrmov je bez obmedzení.

12 strava batoliat
Diéta zodpovedá potrebám detí príslušnej vekovej kategórie.

13 strava väčších detí
Diéta zodpovedá potrebám detí príslušnej vekovej kategórie.

BLP bezlepková diéta
Diéta s vylúčením lepku, tzn. potravín, ktoré obsahujú pšenicu, 

jačmeň alebo raž (bežný chlieb a pečivo, cestoviny, knedle, 

múčniky, pudingy, krupica, krúpy, vločky a pod.). Namiesto 

týchto potravín sa používajú ich bezlepkové varianty 

(bezlepková múka, bezlepkový chlieb, bezlepkové cestoviny, 

bezlepková knedľa, bezlepkové párky a salámy atď.). Vhodná je 

aj ryža, strukoviny, zemiaky, tvaroh a neochutené mliečne 

výrobky, tvrdé syry, ovocie a zelenina.

Na čo si dať pozor vonku?
•  úpal, prehriatie, dehydratácia, spálenie,

•  ostré či inak nebezpečné záhradné náradie odložte z dosahu detí,

•  ak idete s deťmi na bicykle, alebo sa idú korčuľovať či na skateboard,   

 nezabudnite na prilbu, reflexnú vestu, chrániče kolien, lakťov, rukavice,  

 odrazky,

•  nezabudnite deti učiť, ako správne prechádzať cez cestu,

•  zvážte, či starší súrodenec môže zodpovedne strážiť mladšieho, často sa  

 stane úraz menším deťom, na ktoré nedohliadol starší súrodenec,

•  ak máte záhradný bazén, pozor najmä na malé deti, rizikom môže byť aj  

 nafukovací bazén pre batoľa, zvlášť, ak ho necháte bez dozoru,

•  pozor aj na uštipnutie hmyzom.

Na čo si dať pozor na dovolenke?
•  pri ceste na dovolenku pozor na používanie klímy v aute, aby bola účinná  

 a nie škodlivá, rozdiel medzi vonkajšou teplotou a teplotou v aute by  

 nemal byť vyšší ako 5 max 7 stupňov,

•  pozor na úpal, prehriatie, dehydratáciu, spálenie,

•  pozor pri kúpaní a skákaní do vody, najmä na neznámych miestach, zvlášť  

 to platí pre mladých ľudí,

•  ak sa dieťa člnkuje a pod., nezabúdajte na záchrannú vestu.

•  Nezabudnite si zbaliť vhodné prípravky na opaľovanie (pre deti sú vhodné  

 tie, ktoré majú minerálne, nie chemické ochranné filtre a vysoký faktor  

 ochrany), takisto prípravky na ošetrenie pokožky po opaľovaní a spálenej  

 pokožky. Nevyhnutná je ochrana hlavy pred slnkom (šiltovka, klobúčik),  

 ako aj ľahké oblečenie, ktoré dieťa chráni, ak sa pohybuje na slnku najmä 

 v kritickom čase (od 10. do 16. hod.).

•  Pri zostavovaní dovolenkovej lekárničky nezabúdajte aj na deti, okrem  

 lieku proti horúčke by v nej nemala chýbať dezinfekcia v spreji, ale   

 napríklad aj aktívne uhlie, odporúča sa nielen pri hnačkách, ale aj pri   

 niektorých otravách (nemá sa podávať pri otravách kyselinami, lúhmi,  

 alkoholom, saponátmi a pod.), chýbať by nemali očné kvapky, kvapky do  

 nosa, lieky na tráviace ťažkosti (hnačka, zápcha), prípravky na ošetrenie  

 modrín a pomliaždenín, antihistaminiká, náplasti.

Nemocnica Poprad, a. s., získala grant z verejno-prospešnej finančnej zbierky Deň narcisov

Vysvetlenie jednotlivých nemocničných diét Naša nemocnica 
prijala dar od 
popradských 
futbalistov

Projekt Modernizácia materiálno-technického a prístrojového 

zabezpečenia Chirurgického oddelenia – vybavenie endoskopického 

pracoviska na zabezpečenie pri liečbe zhubných ochorení horného 

tráviaceho traktu získal od spoločnosti Liga proti rakovine podporu vo 

výške 3 000 eur.

Ambíciou projektu je prispieť k zlepšeniu poskytovania zdravotnej 

starostlivosti, v konečnom dôsledku k zlepšeniu zdravotného stavu 

obyvateľov regiónu a to rozvojom spektra a kvality poskytovanej 

zdravotnej starostlivosti. 

Prioritne je pomoc adresovaná pacientom so zhubným ochorením 

horného tráviaceho traktu. Nepriamo sa pomoc dotýka tiež sprievodu 

pacientov, rodinných príslušníkov pacientov, ktorí vybavením tohto 

pracoviska získavajú pomoc pre príbuzných priamo vo svojom regióne, 

čím sa potrebná zdravotná starostlivosť stáva dostupnejšou.

Endoskopické pracovisko v Nemocnici Poprad, a. s., vyrastá priamo z 

potrieb pacientov. Pôvodne diagnostická metodika sa neustále rozvíja a 

stále viac sa využíva ako terapeutický odbor rozširujúci možnosti. Pritom 

technické možnosti, a v nemenšej miere i dostatočné množstvo 

kvalifikovaného personálu, sú najdôležitejšími predpokladmi rozvoja. Od 

októbra 2015 Nemocnica Poprad, a. s., zabezpečuje nepretržitú 

endoskopickú príslužbu zdravotníckym personálom z chirurgického 

oddelenia, oddelenia vnútorného lekárstva a oddelenia diagnostickej a 

intervenčnej rádiológie. Nárast gastrofibroskopických vyšetrení, správna 

diagnostika, sledovanie pacientov s 

onkologickými ochoreniami, liečba 

krvácaní, polypektómie, zavádzanie 

PEG pre pacientov trvale pripútaných 

na lôžko a pacientov s poruchou 

príjmu potravy formou brušnej sondy 

sa ukazujú ako správne zvolená cesta.  

Nemocnica Poprad, a. s., vynakladá 

nemalé finančné prostriedky na 

obnovu a rozvoj technického 

zariadenia ako aj na obnovu a rozvoj 

ľudských zdrojov v súlade s potrebami 

regiónu. Vybavenie vybraného 

pracoviska Nemocnice Poprad, a. s., 

prístrojovou technikou je nevyhnutné 

na zvýšenie kvality poskytovania 

zdravotnej starostlivosti pacientom, 

keďže hlavný zdroj príjmov Nemocnice 

Poprad, a. s., predstavujú zdroje z 

verejného zdravotného poistenia, 

ktoré pokrývajú základné potreby 

oddelení a pracovísk.           
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Hurá, je tu leto!

Úrazy a iné letné nebezpečenstvá

Prečítajte si niekoľko rád, vďaka ktorým si leto užijete.

V dňoch, keď teploty budú extrémne vysoké, odporúčame 
dodržiavať nasledovné zásady:

Dodržiavať pitný režim
Dospelý človek by mal počas dňa vypiť najmenej tri litre vody. 
Nevhodné sú však nápoje s obsahom cukru, kofeínu, chinínu či alkoholu. 

Do pitného režimu sa teda nezapočítavajú tekutiny prijaté vo forme 

malinoviek, piva, alkoholu, kávy. Ideálna je obyčajná voda. Nápoje by sa 

mali prijímať pravidelne v menších dávkach. Dôležitá je tiež ich teplota – 

vhodnejšie sú vlažné nápoje. Potreba pitia rastie nielen v závislosti od 

vonkajšej teploty, ale aj od telesnej aktivity a zdravotného stavu. Najmä u 

detí treba dbať na to, aby pili pred, počas i po fyzickej námahe. Vodu je 

potrebné piť aj vtedy, keď nepociťujete smäd.

Stravovanie
Strava má byť v letných mesiacoch „ľahšia“, t. j. ľahko stráviteľná,               
s nižšou energetickou hodnotou, súčasne však musí poskytovať 

dostatok výživných látok. Zložením má byť vyvážená a pestrá – dostatok 

celozrnných výrobkov, ovocia a zeleniny, nízkotučných mliečnych 
výrobkov, rýb, hydiny, zemiakov a strukovín, menej jedál a potravín 

bohatých na tuky a jednoduché sacharidy.

Vhodný odev
Podľa možnosti svetlých farieb a z prírodných materiálov, má byť ľahký, 

vzdušný a voľného strihu. Syntetické materiály nie sú  vhodné, pretože 

neumožňujú odparovanie potu. Počas pobytu mimo domova chráňte 

svoj zrak slnečnými okuliarmi a používajte pokrývku hlavy, ktorá 

chráni pred slnečným úpalom.

Slnenie
Na priame slnenie sú vhodné len ranné a neskoré popoludňajšie hodiny. V 

prípade pobytu pri vodných plochách, kúpaliskách a vo voľnej prírode sa 

treba od 10. do 16. hodiny zdržiavať na tienistom mieste. Pri opaľovaní 
treba používať kvalitné krémy s vysokým ochranným faktorom pred 
UV žiarením.

Obmedzenie aktivít
Starší a chronicky chorí ľudia by mali na minimum obmedziť svoje aktivity  a 

z domovov vychádzať, pokiaľ sa dá, len ráno alebo večer.

Zabezpečenie domovov a pracovísk

Dostatok pitnej vody na pracovisku (dbať na pitný režim zamestnancov). 

Vhodný pracovný odev pre zamestnancov (z prírodných materiálov, 

podľa možnosti jednovrstvový). Úpravu režimu práce a odpočinku dohodou 

medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov. Možnosť 

osprchovania chladnou vodou. Tienenie okien a svetlíkov žalúziami, 

roletami. Zvýšenie pohybu vzduchu ventilátormi. Podľa možností pracoviska 

využívať klimatizáciu.

V domácnosti je potrebné zabrániť insolácii, t. j. prenikaniu priamych 
slnečných lúčov cez okná alebo svetlíky, tienením, napr. žalúziami alebo 

roletami. Taktiež je potrebné zabezpečiť zvýšenie pohybu vzduchu vetraním. 

Pri používaní ventilátorov je tieto potrebné umiestniť a nasmerovať tak, aby 

nedochádzalo k nežiaducemu priamemu ochladzovaniu povrchu tela.

V prípade využitia klimatizácie je potrebné zabezpečiť, aby rozdiel vonkajšej 

a vnútornej teploty pri jej používaní nepresahoval hodnotu 5 – 7 °C, aby ste 

predišli tzv. teplotnému šoku spôsobenému náhlym prechodom z 

vychladeného prostredia do horúceho vonkajšieho prostredia.

Počas letných mesiacov sa výrazne zvyšuje počet detských 
úrazov. Úrazy neobchádzajú ani dojčatá a batoľatá. Počet 
úrazov však stúpa najmä u detí od troch rokov veku a najviac 
úrazov postihuje 13 až 18-ročných pacientov, vrátane otravy 
alkoholom.

Ktoré úrazy a kde sa stávajú najčastejšie?
Viac ako polovica všetkých úrazov sa stane pri pádoch, ide o pády                  

z preliezačiek a iných nástrah na detských ihriskách, podvrtnutia, 

zakopnutia, rany, ďalej ide o dopravné úrazy, úrazy pri športovaní 

(najčastejšie pri bicyklovaní a korčuľovaní, dnes to môže byť aj jazda na 

módnych pennyboardoch alebo skateboardoch), počas zábavy, ale aj 

organizovaného cvičenia. Riziko úrazu je väčšie, ak sa dieťa pohybuje           

v neznámom prostredí. Najčastejšie bývajú deti hospitalizované pre 

zlomeniny ruky či otras mozgu.

Na čo si dať pozor doma?
Veľa úrazov sa udeje v domácom prostredí, a to najmä pre pocita 

bezpečia, keď sme zvyčajne menej ostražití. Nezabudnite však:

•  nenechávajte otvorené okno, ak má dieťa k nemu prístup,

•  zarážky na dvere môžu zabrániť, aby si dieťa neprivrelo prsty,

•  zabezpečte elektrickú zásuvku ochranným krytom,

•  pozor na aromatické a zaujímavé čistiace a pracie prostriedky,

•  pozor, aby dieťa nemalo prístup k liekom,

•  odstráňte z dosahu detí napríklad aj jedovaté izbové rastliny,

•  zabezpečte, aby dieťa nemalo voľný prístup k rýchlo varnej kanvici              

   a pod.,

•  rizikom môžu byť aj ostré hrany nábytku či predmety zo skla a pod.,

•  dbajte, aby dieťa nemalo prístup k drobným predmetom, ktoré 

   by mohlo napríklad vdýchnuť,

•  zamedzte deťom prístup na všetky nebezpečné miesta v domácnosti,

•  pozor na otravu alkoholom (často sú rizikové rodinné oslavy).

110. výročie futbalu v Poprade si 

futbaloví fanúšikovia 

pripomenuli na pôde 

Národného tréningového 

centra počas uplynulého 

víkendu. Po exhibičnom zápase 

jubilantov AS Trenčín a A tímu 

FK Poprad odovzdali 

zástupcovia futbalovej obce 

symbolický šek v hodnote 1500 

Eur generálnemu riaditeľovi 

Nemocnice Poprad, a. s., Ing. 

Petrovi Petrušovi a primárke 

pomoc prijímajúceho 

oddelenia MUDr.  Beáte 

Šoltýsovej.

 

                  Ďakujeme. 

0 tekutá diéta
Hlavnou zásadou diéty je mechanická úprava stravy na tekutú 

formu. Potraviny, jedlá aj spôsob úpravy majú šetriaci charakter 

(ako d. 2).

1 kašovitá diéta
Uvarené alebo udusené jedlá sú upravené do kašovitej formy, 

aby čo najmenej zaťažovali horné časti tráviaceho systému. 

Zložením strava zodpovedá šetriacej diéte (d. 2). 

2 šetriaca diéta
Diétna úprava spočíva vo vhodnom spôsobe prípravy stravy - 

varenie, dusenie, prípadne pečenie a v správnom výbere 

potravín – vylučujú sa dráždivé a ťažko stráviteľné potraviny 

(potraviny s vyšším obsahom tuku, zelenina a ovocie s 

jadierkami, konzervované potraviny, solené a údené potraviny,  

kysnuté a lístkové cestá, nafukujúce jedlá, potraviny bohaté na 

vlákninu a pod.). Vzhľadom na obmedzený výber korenín a 

ochucovadiel sa jedlá môžu zdať chuťovo menej výrazné.

3 racionálna diéta
Diéta svojim zložením a technologickou úpravou zodpovedá 

zásadám správnej výživy, tzn. obmedzenie spotreby tukov 

(najmä živočíšnych) a soli, zníženie spotreby jednoduchých 

cukrov a zvýšenie príjmu vlákniny, obmedzenie nevhodných 

technologických postupov ako vyprážanie, opekanie a pečenie 

na oleji.

4 diéta s obmedzením tuku
Pri diéte sa obmedzujú voľné tuky (maslo, olej, masť a pod.) a 

potraviny bohaté na tuk (tučné mäsá a výrobky z nich, 

smotanové výrobky). Pokrmy sú pripravované varením, 

dusením alebo pečením bez použitia tuku. Vylúčená je aj 

kombinácia tukov s cukrami (maslové cestá, maslové krémy a 

pod.). Vzhľadom na šetriaci charakter diéty platia ostatné zásady 

ako pri d. 2.

5 bielkovinová bezzvyšková diéta
Vylučujú sa potraviny s vyšším obsahom vlákniny a zvyškov 

(šupky, jadierka, šľachy) – celozrnné výrobky, strukoviny, 

šľachovité mäso, ovocie so šupkou a s jadierkami. Surové ovocie 

musí byť upravené do ľahko stráviteľnej formy (lisovanie, 

strúhanie), surová zelenina je vylúčená. Obmedzený je aj výber 

mliečnych výrobkov. Vzhľadom na šetriaci charakter diéty platia 

ostatné zásady ako pri d. 2.

6 nízkobielkovinová diéta
Hlavnou zásadou diéty je obmedzenie bielkovín približne na 

polovicu bežnej dávky. Uprednostňujú sa biologicky 

hodnotnejšie bielkoviny – v povolenej dávke mäso, vajcia, 

mliečne výrobky. Diéta sa pripravuje bez soli a potravín, ktoré ju 

obsahujú vo väčšom množstve (údeniny, šunka, konzervované 

potraviny, kečup, horčica a pod.).

8 redukčná diéta
Diéta je so zníženým obsahom energie – obmedzujú sa tuky a 

cukry. Jedlá sa pripravujú varením alebo dusením, prípadne 

opekaním na malom množstve rastlinného oleja. Obmedzené 

je použitie soli a na sladenie sa používajú umelé sladidlá, zo 

sladkých potravín sa využívajú diabetické druhy. 

9 diabetická diéta
Diéta je so zníženým obsahom sacharidov, okrem ovocia sú 

jednoduché a koncentrované cukry vylúčené. Nepodávajú sa 

sladké pokrmy a na sladenie sa používajú umelé sladidlá a 

diabetické varianty potravín. Obmedzené je aj použitie tučného 

mäsa a údenín. Strava musí byť rovnomerne rozložená do 

piatich/šiestich denných dávok, podľa druhu liečby.

10 neslaná šetriaca diéta
Diéta s vylúčením soli a s obmedzením potravín obsahujúcich 

väčšie množstvo sodíka a vody. Vylúčené sú údeniny, 

vnútornosti, šunka, konzervované potraviny, nakladaná 

zelenina, polievkové korenie, minerálne vody a pod. Keďže sú 

všetky pokrmy pripravené bez soli, môžu sa zdať chuťovo 

nevýrazné, preto sa často podávajú sladké pokrmy.

11 výživná diéta
Diéta s vysokou energetickou hodnotou, výber aj spôsob 

prípravy pokrmov je bez obmedzení.

12 strava batoliat
Diéta zodpovedá potrebám detí príslušnej vekovej kategórie.

13 strava väčších detí
Diéta zodpovedá potrebám detí príslušnej vekovej kategórie.

BLP bezlepková diéta
Diéta s vylúčením lepku, tzn. potravín, ktoré obsahujú pšenicu, 

jačmeň alebo raž (bežný chlieb a pečivo, cestoviny, knedle, 

múčniky, pudingy, krupica, krúpy, vločky a pod.). Namiesto 

týchto potravín sa používajú ich bezlepkové varianty 

(bezlepková múka, bezlepkový chlieb, bezlepkové cestoviny, 

bezlepková knedľa, bezlepkové párky a salámy atď.). Vhodná je 

aj ryža, strukoviny, zemiaky, tvaroh a neochutené mliečne 

výrobky, tvrdé syry, ovocie a zelenina.

Na čo si dať pozor vonku?
•  úpal, prehriatie, dehydratácia, spálenie,

•  ostré či inak nebezpečné záhradné náradie odložte z dosahu detí,

•  ak idete s deťmi na bicykle, alebo sa idú korčuľovať či na skateboard,   

 nezabudnite na prilbu, reflexnú vestu, chrániče kolien, lakťov, rukavice,  

 odrazky,

•  nezabudnite deti učiť, ako správne prechádzať cez cestu,

•  zvážte, či starší súrodenec môže zodpovedne strážiť mladšieho, často sa  

 stane úraz menším deťom, na ktoré nedohliadol starší súrodenec,

•  ak máte záhradný bazén, pozor najmä na malé deti, rizikom môže byť aj  

 nafukovací bazén pre batoľa, zvlášť, ak ho necháte bez dozoru,

•  pozor aj na uštipnutie hmyzom.

Na čo si dať pozor na dovolenke?
•  pri ceste na dovolenku pozor na používanie klímy v aute, aby bola účinná  

 a nie škodlivá, rozdiel medzi vonkajšou teplotou a teplotou v aute by  

 nemal byť vyšší ako 5 max 7 stupňov,

•  pozor na úpal, prehriatie, dehydratáciu, spálenie,

•  pozor pri kúpaní a skákaní do vody, najmä na neznámych miestach, zvlášť  

 to platí pre mladých ľudí,

•  ak sa dieťa člnkuje a pod., nezabúdajte na záchrannú vestu.

•  Nezabudnite si zbaliť vhodné prípravky na opaľovanie (pre deti sú vhodné  

 tie, ktoré majú minerálne, nie chemické ochranné filtre a vysoký faktor  

 ochrany), takisto prípravky na ošetrenie pokožky po opaľovaní a spálenej  

 pokožky. Nevyhnutná je ochrana hlavy pred slnkom (šiltovka, klobúčik),  

 ako aj ľahké oblečenie, ktoré dieťa chráni, ak sa pohybuje na slnku najmä 

 v kritickom čase (od 10. do 16. hod.).

•  Pri zostavovaní dovolenkovej lekárničky nezabúdajte aj na deti, okrem  

 lieku proti horúčke by v nej nemala chýbať dezinfekcia v spreji, ale   

 napríklad aj aktívne uhlie, odporúča sa nielen pri hnačkách, ale aj pri   

 niektorých otravách (nemá sa podávať pri otravách kyselinami, lúhmi,  

 alkoholom, saponátmi a pod.), chýbať by nemali očné kvapky, kvapky do  

 nosa, lieky na tráviace ťažkosti (hnačka, zápcha), prípravky na ošetrenie  

 modrín a pomliaždenín, antihistaminiká, náplasti.

Nemocnica Poprad, a. s., získala grant z verejno-prospešnej finančnej zbierky Deň narcisov

Vysvetlenie jednotlivých nemocničných diét Naša nemocnica 
prijala dar od 
popradských 
futbalistov

Projekt Modernizácia materiálno-technického a prístrojového 

zabezpečenia Chirurgického oddelenia – vybavenie endoskopického 

pracoviska na zabezpečenie pri liečbe zhubných ochorení horného 

tráviaceho traktu získal od spoločnosti Liga proti rakovine podporu vo 

výške 3 000 eur.

Ambíciou projektu je prispieť k zlepšeniu poskytovania zdravotnej 

starostlivosti, v konečnom dôsledku k zlepšeniu zdravotného stavu 

obyvateľov regiónu a to rozvojom spektra a kvality poskytovanej 

zdravotnej starostlivosti. 

Prioritne je pomoc adresovaná pacientom so zhubným ochorením 

horného tráviaceho traktu. Nepriamo sa pomoc dotýka tiež sprievodu 

pacientov, rodinných príslušníkov pacientov, ktorí vybavením tohto 

pracoviska získavajú pomoc pre príbuzných priamo vo svojom regióne, 

čím sa potrebná zdravotná starostlivosť stáva dostupnejšou.

Endoskopické pracovisko v Nemocnici Poprad, a. s., vyrastá priamo z 

potrieb pacientov. Pôvodne diagnostická metodika sa neustále rozvíja a 

stále viac sa využíva ako terapeutický odbor rozširujúci možnosti. Pritom 

technické možnosti, a v nemenšej miere i dostatočné množstvo 

kvalifikovaného personálu, sú najdôležitejšími predpokladmi rozvoja. Od 

októbra 2015 Nemocnica Poprad, a. s., zabezpečuje nepretržitú 

endoskopickú príslužbu zdravotníckym personálom z chirurgického 

oddelenia, oddelenia vnútorného lekárstva a oddelenia diagnostickej a 

intervenčnej rádiológie. Nárast gastrofibroskopických vyšetrení, správna 

diagnostika, sledovanie pacientov s 

onkologickými ochoreniami, liečba 

krvácaní, polypektómie, zavádzanie 

PEG pre pacientov trvale pripútaných 

na lôžko a pacientov s poruchou 

príjmu potravy formou brušnej sondy 

sa ukazujú ako správne zvolená cesta.  

Nemocnica Poprad, a. s., vynakladá 

nemalé finančné prostriedky na 

obnovu a rozvoj technického 

zariadenia ako aj na obnovu a rozvoj 

ľudských zdrojov v súlade s potrebami 

regiónu. Vybavenie vybraného 

pracoviska Nemocnice Poprad, a. s., 

prístrojovou technikou je nevyhnutné 

na zvýšenie kvality poskytovania 

zdravotnej starostlivosti pacientom, 

keďže hlavný zdroj príjmov Nemocnice 

Poprad, a. s., predstavujú zdroje z 

verejného zdravotného poistenia, 

ktoré pokrývajú základné potreby 

oddelení a pracovísk.           
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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.
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Ocenenie Biele srdce sa po dvoch rokoch 
vrátilo do popradskej nemocnice

Granty z Nadácie VÚB už osem rokov zlepšujú podmienky pacientom v Poprade

Už po tretí rok sa Vám prihovárame prostredníctvom našich novín. Tretie tohtoročné číslo je výnimočné tým,          

že v ňom okrem iného predstavujeme tých, ktorí nám v poslednom období vo výraznej miere pomohli pri 

získavaní finančných prostriedkov na rozšírenie materiálno-technického zabezpečenia.  

Dovoľte, aby som Vám všetkým poprial veľa zdravia, mnoho elánu, veľa zdaru v práci i v neľahkých životných 

situáciách. Zamestnancom nemocnice by som rád poďakoval za svedomito vykonávanú prácu a zároveň ich 

vyzval, aby sme jednotným a sústredeným úsilím plnili neľahké úlohy pre dobro 

našich pacientov.

   Ing. Peter Petruš
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek ocenila 

prestížnou cenou Biele srdce zdravotnú sestru z popradskej 

nemocnice. Po dvoch rokoch sa tak prestížne ocenenie vrátilo do 

Popradu. V roku 2014 ho získala Gabriela Kucová, sestra 

Pediatrického oddelenia s JIS. V tomto roku sa uznávané ocenenie 

dostalo PhDr. Angelike Farkašovej, vedúcej sestre na 

Otorinolaryngologickom oddelení (ORL) Nemocnice Poprad, a. s. 

Biele srdce na celorepublikovej úrovni získala v kategórii sestra – 

manažér. 

Angelika Farkašová nastúpila na ORL oddelenie v roku 1990. 

Pracovala na operačnej sále, v roku 1995 získala špecializáciu 

diplomovaná operačná sestra. Štúdium na Fakulte zdravotníctva        

a sociálnej práce Trnavskej univerzity, odbor ošetrovateľstvo 

ukončila v roku 2007. Špecializačné štúdium ošetrovanie chorých      

v chirurgických odboroch ukončila v roku 2008. Ako vedúca sestra 

ORL oddelenia pracuje od roku 2005.

„Je to pre mňa veľká česť. Vnímam to ako morálne ocenenie našej 

náročnej práce a veľmi sa z ocenenia teším,” uviedla skromne 

Angelika Farkašová. „Sme nesmierne hrdí na to, že cenu získala práve 

sestra z nášho oddelenia. Je to zaväzujúce a zároveň motivujúce pre 

celý náš kolektív,” doplnil primár ORL oddelenia  Nemocnice Poprad, 

a. s., MUDr. Ján Sopko.

„Vysoko si vážim profesionalitu a zároveň ľudskosť  ocenenej  sestry 

i ostatného personálu. Nemocnica Poprad, a. s., môže predovšetkým 

vďaka nim poskytovať zdravotnícku starostlivosť na skutočne 

profesionálnej úrovni. Ocenenia našich odborníkov  vnímam ako 

dôležitú spätnú väzbu, ktorá je v súčasnej náročnej dobe zároveň 

výzvou k ďalšiemu napredovaniu na nastúpenej ceste. Ocenenej 

sestre preto ešte raz ďakujem a srdečne blahoželám,” uviedol 

generálny riaditeľ nemocnice Ing. Peter Petruš.

Cena Biele srdce je ocenením vyjadrujúcim charakter starostlivosti, 

vedomosti a humanitu, ktorá napĺňa prácu a ducha ošetrovateľstva. 

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek cenu Biele srdce 

udeľuje v troch kategóriách pre jednotlivé povolania, na dvoch 

úrovniach – republikovej a regionálnej.

Nadácia VÚB opäť podporila nemocnicu v Poprade. Pridelením 

aktuálneho grantu vo výške 66 500 eur dosiahla celková pomoc 

nemocnici hodnotu 333 000 eur. Symbolický šek odovzdal do rúk riaditeľa 

nemocnice Petra Petruša generálny riaditeľ  VÚB  banky  Alexander  Resch. 

Ide o  vzájomnú osemročnú spoluprácu, vďaka ktorej od roku 2008 

dokázala nemocnica zmodernizovať materiálno-technické a prístrojové 

zabezpečenie viacerých oddelení.

Detské, gynekologicko-pôrodnícke, interné, neurologické, ortopedické aj 

rehabilitačné oddelenie v Nemocnici Poprad, a. s., prešli počas uplynulých 

rokov intenzívnou zmenou. Podpora z Nadácie VÚB, ktorá za osem rokov 

prispela sumou dosahujúcou 333-tisíc eur, bola zameraná na 

modernizáciu materiálno-technického a prístrojového zabezpečenia 

jednotlivých oddelení. Za túto sumu sa tak mohla nakúpiť 

hysteroskopická technika, manuálny dezinfektorendoskopov, dávkovače 

liekov, ale tiež stoly na cvičenie a masáže či prenosný defibrilátor a 

monitor vitálnych funkcií. V tomto roku sú finančné prostriedky z grantu 

určené na pomoc pre pediatrické oddelenie s JIS, 

gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, chirurgické oddelenie, oddelenie 

vnútorného lekárstva a fyziatricko-rehabilitačné oddelenie.

„Na celkové zlepšenie úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti 

našich pacientov pôsobí niekoľko dôležitých faktorov. Nielen odborná 

úroveň personálu, ale tiež materiálne a technické zabezpečenie, či 

prostredie, v ktorom sa ľudia budú – aj napriek chorobe – cítiť lepšie. A 

práve vďaka nášmu významnému partnerovi, ktorým Nadácia VÚB je, sa 

nám to darí realizovať. Veď v prívetivom prostredí sa cítia príjemnejšie 

nielen pacienti, ale i personál,“ povedal Ing. Peter Petruš. Aj vďaka takejto 

pomoci sa môže nemocnica pýšiť prestížnym ocenením Biele srdce, 

ktorým Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek ocenila na 

celoslovenskej úrovni už dve zdravotné sestry popradského zariadenia – 

v roku 2014 Gabrielu Kucovú, sestru pediatrického oddelenia s JIS a v 

tomto roku PhDr. Angeliku Farkašovú, vedúcu sestru na 

otorinolaryngologickom oddelení. „Avšak nie tieto či iné ocenenia, ale 

spokojný pacient, je pre nás tou najväčšou odmenou a ocenením,“ dodal

P. Petruš. Jeho slová potvrdzuje aj fakt, že vlani sa Nemocnica Poprad 

umiestnila v TOP 10 v rámci celonárodného hodnotenia nemocníc. 

„Som veľmi rád, že aj dcérska spoločnosť VÚB banky, ConsumerFinance 

Holding, mohla podporiť dobrú vec práve v regióne, v ktorom pôsobí. 

Slovo na úvod 

Vážení čitatelia, klienti a návštevníci našej nemocnice, vážení kolegovia!

Ako jeden z najväčších zamestnávateľov pod Tatrami cítime zodpovednosť 

za úroveň kvality života a snažíme sa prispievať k jej neustálemu zlepšovaniu, 

pretože ľudia v našom regióne sú pre nás mimoriadne dôležití,“ vysvetlil 

dôležitosť spolupráce Ing. Jaroslav Kiska, generálny riaditeľ 

ConsumerFinance Holding, a. s., a člen správnej rady Nadácie VÚB. 

Prostredníctvom Nadácie VÚB podporuje VÚB banka projekty po celom 

Slovensku od roku 2004. V Prešovskom kraji, do ktorého patrí aj Poprad a jeho 

okolie, sa jej podarilo pomôcť ľuďom s postihnutím, školám, mladým 

umelcom, nemocniciam, vzácnym pamiatkam aj občianskym združeniam. 

Doterajšia bilancia za 12 rokov jej existencie predstavuje viac ako 100 

zrealizovaných projektov v celkovej sume vyše jedného milióna eur.

„Sme jednou z najväčších bánk na Slovensku, a preto cítime záväzok byť 

prítomní nielen v podnikaní v regiónoch, ale chceme prispieť aj k zlepšeniu 

života miestnych komunít. Veľmi si ceníme ich vlastnú iniciatívu a sme radi, 

že môžeme pomôcť aj popradskej nemocnici  zlepšovať kvalitu a podmienky 

zdravotnej starostlivosti pacientov,“ povedal Alexander Resch, generálny 

riaditeľ VÚB a predseda správnej rady Nadácie VÚB.
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