
Prichádza čas oddychu, dovoleniek, prázdnin a aktívneho trávenia voľného času. Preto sme pre vás v aktuálnom vydaní našich novín 
pripravili niekoľko užitočných informácií týkajúcich sa tohto obdobia a tiež noviniek z pohľadu poskytovania zdravotnej 
starostlivosti v popradskej nemocnici.  Verím, že vám tieto informácie budú nápomocné a prispejú k pokojnému a zdravému 
prežitiu letných mesiacov.

Zamestnancom nemocnice by som rád vyjadril poďakovanie, pretože v nedávnom období som dostal niekoľko ďakovných listov, 
pri ktorých som bol nesmierne poctený, vďačný a zároveň hrdý na našu nemocnicu a kolektív jej pracovníkov. V listoch sa skloňovali 
slová ako odbornosť a ľudskosť, ktoré vnímam ako dva nerozlučné atribúty, ktoré by mali byť základom akéhokoľvek poskytovania 
zdravotnej starostlivosti. Som preto o to šťastnejší, že spokojní pacienti sa s týmto stretli práve v našej nemocnici.

   Teším sa z toho a úprimne ďakujem.

   S prianím pevného zdravia

         Ing. Peter Petruš, MBA
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
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Nemocnica Poprad, a. s., obhájila ISO
Nemocnica Poprad, a. s., 13. 5. 2017 opäť obhájila certifikát 

integrovaného systému manažérstva kvality a environmentálneho 

manažérstva podľa noriem EN ISO 14001:2015 a EN ISO 9001:2015.

Základným cieľom politiky kvality je poskytovanie odbornej 

medicínskej, ošetrovateľskej starostlivosti s dôrazom na 

bezpečnosť a spokojnosť pacienta/klienta, právnu ochranu                 

a spokojnosť zdravotníckych pracovníkov a všetkých 

zainteresovaných strán. Stratégiou budovania systému 

manažérstva kvality je účelné využívanie finančných zdrojov, 

transparentnosť prevádzkových činností. Víziou vedenia 

spoločnosti je byť najlepšou nemocnicou v regióne, preto zaväzuje 

svojich zamestnancov k dodržiavaniu legislatívnych a vnútorných 

predpisov spoločnosti.

Nové endoskopické vyšetrenie už aj v Poprade!
Popradská nemocnica začala od polovice júna realizovať nové 
endoskopické vyšetrenie. ERCP alebo endoskopická retrográdna 
cholangiopankreatikografia (ERCP) je kombinovaná endoskopická                
a rádiodiagnostická metóda na zobrazenie žlčových ciest a vývodu 
podžalúdkovej žľazy. Vyšetrenie má účel diagnostický - zisťuje sa 
chorobný proces žlčových ciest a podžalúdkovej žľazy a predovšetkým 
liečebný - odstraňujú sa kamene zo žlčových ciest, rozširujú sa zúženia 
žlčových alebo pankreatických ciest, zavádza sa drenážna rúrka na 
odtok žlče a podobne. Vďaka tejto metóde je mnohokrát pacient 
ušetrený od operácie. 

Odborným garantom, ktorý v Poprade vykonáva ERCP vyšetrenia, je 
Doc. Jan Martínek, MD, PhD. z prestížneho pracoviska IKEM v Prahe 
(Transplantcentrum, Klinika hepatogastroenterologie). Pod jeho 
vedením pracuje MUDr. Ján Mikloš, atestovaný gastroenterológ                    
z Oddelenia vnútorného lekárstva s JIS metabolickou Nemocnice 
Poprad, a. s. Vyšetrenia sa v prvých mesiacoch realizujú 1x týždenne, vo 
štvrtky. 

„Aby si pacient dokázal čo najlepšie predstaviť o čo ide, treba vysvetliť, 
že táto vyšetrovacia a liečebná metóda je tak trochu podobná 
gastroskopii. Princípom metódy je zavedenie ohybného endoskopu         
s bočnou optikou cez ústa, hltan, pažerák, žalúdok do tenkého čreva.           

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.

Objednávajte sa na recepcii ODIR!

Informujte sa u svojho interného lekára, 
gastroenterológa alebo chirurga.

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 (ODIR) 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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V dvanástniku lekár nájde spoločné ústie žlčových ciest a vývodu 
podžalúdkovej žľazy. Do neho vstriekne kontrastnú látku. Keď sa kontrastná 
látka dostane do žlčových ciest alebo vývodu podžalúdkovej žľazy, cesty 
krásne spriehľadní, čo lekár sleduje na monitore. Pri vyšetrení je možné             
z vyšetrovaných orgánov odobrať bezbolestne kúsok tkaniva na 
histologické vyšetrenie. V snahe o zabezpečenie komfortu pacienta ERCP 
vyšetrenia na našom pracovisku realizujeme v celkovej anestéze. Preto je 
nutné, aby si pacient pred vyšetrením zabezpečil interné a anestéziologické 
predoperačné vyšetrenia cestou svojho obvodného lekára a následne 
špecialistov.", vysvetlila primárka Oddelenia vnútorného lekárstva s JIS 
metabolickou, MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.
"Asi jedna z najdôležitejších funkcií, ktoré umožňuje endoskopický prístroj je 
tá, že vďaka nemu je možné zavádzanie rôznych pracovných nástrojov - 
klieští, košíkov, drénov - vďaka ktorým sa dá vykonať množstvo liečebných 
zákrokov.", uviedol MUDr. Ján Mikloš z Oddelenia vnútorného lekárstva s JIS 
metabolickou.
Po výkone je pacient adekvátne odmonitorovaný.
Na ERCP vyšetrenie môžu pacientov objednávať odosielajúci lekári na 
telefónnom čísle gastroenterologickej ambulancie Nemocnice Poprad: 
052/7125 361 v čase od 13.00 do 15.30. Na vyšetrenie je nutné zabezpečiť: 
KO, Quick, APTT, KS a kvôli celkovej anestéze aj vykonanie interného                  
a anestéziologického predoperačného vyšetrenia.

predpisov spoločnosti.
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PREVENTÍVNE VYŠETRENIE ZNAMIENOK
V máji si každoročne pripomíname Európsky deň melanómu. Pri tejto 
príležitosti sú organizované rôzne podujatia zamerané na preventívne 
vyšetrenia kože, zvýšenie informovanosti verejnosti o možnom 
nebezpečenstve materských znamienok, vplyve slnečného žiarenia na vznik 
rakoviny kože a priblíženie práce dermatovenerológov.

Výskyt nádorových premien pigmentových névov, ale i iných kožných zmien 
za ostatné roky prudko stúpa. Základom liečby sú však včasný záchyt                      
a dostatočne radikálna chirurgická intervencia.

Melanóm však nevzniká iba v máji, môže sa vyskytnúť u každého z nás                  
v priebehu celého roka. Preventívne vyšetrenie znamienok je vhodné 
absolvovať 1-krát ročne a je hradené z verejného zdravotného poistenia. 
Môžete tak urobiť kedykoľvek v Dermatovenerologickej ambulancii (kožná) na 
prízemí pavilónu kožného stacionára.
    

      MUDr. Jana Kováčová Gajanová
         stacionár dermatovenerologický

Pripravte si dovolenkovú lekárničku

Vyberajte na základe skúsenosti, dostupnosti alebo odporúčania lekára či 
lekárnika. Zloženie cestovnej lekárničky závisí aj od cieľa a účelu cesty.
Ak idú s vami na dovolenku aj deti, skontrolujte si, že máte so sebou lieky, 
ktoré sú vhodné pre ich vek (prípadne váhu).

Nazabudnite na lieky, ktoré pravidelne užívate.

Proti teplote a bolesti:
Paralen, Panadol, Medipyrin – obsahujú paracetamol, Brufen, Nurofen, 
Ibalgin – obsahujú ibuprofén, Acylpyrín, Aspirín, Anopyrín – obsahujú 
kyselinu acetylsalicylovú, z iných Ataralgin, Valetol.

Proti kašľu:
Stoptussin, Hedelix, Bromhexin, Solmucol, Mucosin, Mucosolvan, ACC.
Pastilky a roztoky proti bolesti hrdla: Orofar, Septolete, Septofort, Tantum 
Verde, Dolo-angin, Neoangin, Strepsils, Homeogéne 9 (homeopatikum), 
Stopangin, Florsalmin.

Proti hnačke: 
Imodium, Imodium plus – liečba príznakov hnačky, Carbo medicinalis, 
Carbocit, Carbofit, Carbo activ, Smecta – viažu na seba škodliviny v čreve, 
vhodné aj pri otravách, Endiex – črevné dezinficiens, Hylak forte, Linex, 
Probio-fix, Biopron travel, Swiss Laktobacily 5, Nutrolin B, BioGaia, ActiLac, 
Candilac, SynBIO – probiotiká na obnovu črevnej mikroflóry.

Rehydratačné vrecúška, resp. šumivé tablety: 
rehydratačné roztoky označené ako ORS (Oral Rehydration Solution), pre 
deti vrecúška Kulíšek, šumivé tablety Fluidex.

Proti zápche: 
Guttalax, Fenolax, Regulax, Laxygal, glycerínové čapíky, probiotiká (pozri 
vyššie).

Proti páleniu záhy:
Anacid, Tums, Gasterin, Gastrogel, Maalox, Talcid, Ranisan, Gastrocynesine 
(homeopatikum).

Na cestovnú nevoľnosť: 
Kinedryl, Aviomar, Antimetil, Cocculine (homeopatikum).

Na popáleniny od slnka: 
Panthenol spray, kalciová masť Calcium pantothenicum.

Proti alergii: 
Claritine, Zyrtec, Zodac.

Nadácia Televízie Markíza a Aquapark Poprad s.r.o. darovali výťažok z charitatívnej 

akcie Nemocnici Poprad na zakúpenie potrebného prístroja. Po odovzdaní 

symbolického šeku v relácii Teleráno, dnes osobne Jan Telensky, predseda dozornej 

rady AQUAPARK Poprad s.r.o., zakúpený EKG prístroj slávnostne odovzdal primárke 

Pediatrického oddelenia s JIS, MUDr. Beáte Šoltýsovej. Riaditeľ  úseku 

lekársko-preventívnej starostlivosti Nemocnice Poprad, a. s., MUDr. Miloš Kňaze, 

MPH po prevzatí prístroja poďakoval prítomným nielen za dlhoročnú spoluprácu, 

ale aj za všetky doteraz darované prostriedky a vecné dary. EKG prístroj bude slúžiť 

našim najmenším pacientom.

      Ďakujeme.

Nemocnica Poprad, a.s., poskytuje od 01. 07. 2017 na parkovisku pred Detskou poliklinikou 4-hodinové 

bezplatné parkovanie pre pacientov, sprevádzajúce osoby a návštevy pacientov v Nemocnici Poprad.     

Parkovné po uplynutí 4 hodín je 0,50 € za každú začatú hodinu.

Nadácia Televízie Markíza a Aquapark Poprad s.r.o. 
darovali EKG pediatrickému oddeleniu s JIS

- red -

Proti hmyzu a po poštípaní hmyzom: 
Autan, Diffusil, Off – repelenty, Fenistil 
gél, Psilo-balsam, Cicaderma – na 
štípance, pre silných alergikov na 
bodnutie včelou samovystreľovacie 
pero Epi-pen s epinefrínom (balíček 
prvej pomoci pre silných alergikov, 
ktorým hrozí anafylaktický šok).

Kvapky do očí: 
Opthalmo-Septonex, Ocuflesh, Visine, 
Ophtal, Evercil.

Kvapky do uší: 
Burow roztok.

Kvapky do nosa: 
Nasivin, Olynth, Otrivin, Sanorin, Vibrocil, Pinosol.

Krém proti kožnej plesni: 
Lamisil, Terbisil, Terbistad, Canesten, Candibene, Imazol, Micetal, 
Myko-decidin.

Na opar: 
Zovirax, Vectavir, Herpesin, Viru-Merz, Herpík roztok, Oparstop, Mundisal 
gél.

Prostriedky na ošetrenie drobných poranení: 
dezinfekčný sprej Dettol, Septonex, Ajatin alebo roztok s jódom Betadine, 
náplasti – aj na otlaky a pľuzgiere, obväz, kalciová masť Calcium 
pantothenicum.

Pribaľte: 
teplomer, pinzetu, repelent, antibakteriálny gél alebo vlhčené vreckovky 
na dezinfekciu rúk.

Pri balení lekárničky vždy skontrolujte dobu použiteľnosti liekov.
Nezabudnite vziať so sebou aj informácie pre použitie (návod). Oplatí sa 
vziať pri liekoch, ktoré používate pravidelne alebo ich užívanie poznáte, 
pretože v prípade, že budete musieť navštíviť na dovolenke lekára, tak 
uvidia ich zloženie.

V zozname liekov sú uvedené názvy výlučne voľnopredajných prípravkov.

Vedenie popradskej nemocnice ocenilo aj v tomto roku najlepšie sestry                

a pôrodné asistentky titulom Sestra roka 2016. Generálny riaditeľ a predseda 

predstavenstva Nemocnice Poprad, a. s., Ing. Peter Petruš, MBA vo svojom 

príhovore poďakoval všetkým sestrám za ich nenahraditeľnú, odbornú                

a obetavú prácu a zablahoželal im k stúpajúcej kvalite ošetrovateľstva. Spolu           

s riaditeľkou úseku ošetrovateľstva Nemocnice Poprad, a. s., Mgr. Evou 

Muškovou, odovzdali ocenenie týmto sestrám a pôrodnej asistentke:

Zdenka Jakubcová z gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, 

Bc. Mária Laufiková z centrálnych operačných sál,

Janka Duchoňová zo stacionára dermatovenerologického.

Ocenené sestry získali finančnú odmenu a kyticu kvetov. 

Nemocnica Poprad ocenila najlepšie sestry a pôrodné asistentky

Na foto zľava: Ing. Peter Petruš, MBA; Zdenka Jakubcová; Janka Duchoňová; 

Bc. Mária Laufiková; Mgr. Eva Mušková

Do projektu MICRO PANORÁMA POPRADU je zapojená aj popradská nemocnica

Výstava "LEGOVANIE v MÚZEU", ktorú môžete zhiadnuť v Podtatranskom múzeu v 

Poprade, v pobočke v Spišskej Sobote, prezentuje svetové i domáce 

architektonické dominanty a je určená širokej verejnosti. Jej súčasťou je projekt 

MICRO PANORÁMA POPRADU, do ktorého sa môže zapojiť verejnosť 

prostredníctvom hlasovania. Využite možnosť rozhodnúť, ktoré architektonické 

dominanty mesta Poprad sa zrealizujú z LEGO stavebnice. Ku vstupenke do 

Podtatranského múzea v pobočke na námestí v Spišskej Sobote získate žetón, 

ktorým môžete dať svoj hlas tej stavbe, ktorá vo finálnom výbere nesmie chýbať.

 

Ak sa Vám páči dominanta našej nemocnice, zahlasujte za ňu!

Vyhlásenie výsledkov hlasovania bude zverejnené na webovej stránke 

Podtatranského múzea dňa 18.08.2017. Zrealizované budú štyri dominanty        s 

najvyšším počtom hlasov. Výsledný panoramatický model Popradu, ktorý zachytí 

architektonickú podstatu stavieb v micro mierke bude vystavený na výstave 

posledné dva týždne pred jej ukončením. Priebežný stav hlasovania nájdete na 

facebookovom profile Podtatranského múzea a webovej stránke 

www.muzeumpp.sk
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Rehydratačné vrecúška, resp. šumivé tablety: 
rehydratačné roztoky označené ako ORS (Oral Rehydration Solution), pre 
deti vrecúška Kulíšek, šumivé tablety Fluidex.

Proti zápche: 
Guttalax, Fenolax, Regulax, Laxygal, glycerínové čapíky, probiotiká (pozri 
vyššie).

Proti páleniu záhy:
Anacid, Tums, Gasterin, Gastrogel, Maalox, Talcid, Ranisan, Gastrocynesine 
(homeopatikum).

Na cestovnú nevoľnosť: 
Kinedryl, Aviomar, Antimetil, Cocculine (homeopatikum).

Na popáleniny od slnka: 
Panthenol spray, kalciová masť Calcium pantothenicum.

Proti alergii: 
Claritine, Zyrtec, Zodac.

Nadácia Televízie Markíza a Aquapark Poprad s.r.o. darovali výťažok z charitatívnej 

akcie Nemocnici Poprad na zakúpenie potrebného prístroja. Po odovzdaní 

symbolického šeku v relácii Teleráno, dnes osobne Jan Telensky, predseda dozornej 

rady AQUAPARK Poprad s.r.o., zakúpený EKG prístroj slávnostne odovzdal primárke 

Pediatrického oddelenia s JIS, MUDr. Beáte Šoltýsovej. Riaditeľ  úseku 

lekársko-preventívnej starostlivosti Nemocnice Poprad, a. s., MUDr. Miloš Kňaze, 

MPH po prevzatí prístroja poďakoval prítomným nielen za dlhoročnú spoluprácu, 

ale aj za všetky doteraz darované prostriedky a vecné dary. EKG prístroj bude slúžiť 

našim najmenším pacientom.

      Ďakujeme.

Nemocnica Poprad, a.s., poskytuje od 01. 07. 2017 na parkovisku pred Detskou poliklinikou 4-hodinové 

bezplatné parkovanie pre pacientov, sprevádzajúce osoby a návštevy pacientov v Nemocnici Poprad.     

Parkovné po uplynutí 4 hodín je 0,50 € za každú začatú hodinu.

Nadácia Televízie Markíza a Aquapark Poprad s.r.o. 
darovali EKG pediatrickému oddeleniu s JIS
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Proti hmyzu a po poštípaní hmyzom: 
Autan, Diffusil, Off – repelenty, Fenistil 
gél, Psilo-balsam, Cicaderma – na 
štípance, pre silných alergikov na 
bodnutie včelou samovystreľovacie 
pero Epi-pen s epinefrínom (balíček 
prvej pomoci pre silných alergikov, 
ktorým hrozí anafylaktický šok).

Kvapky do očí: 
Opthalmo-Septonex, Ocuflesh, Visine, 
Ophtal, Evercil.

Kvapky do uší: 
Burow roztok.

Kvapky do nosa: 
Nasivin, Olynth, Otrivin, Sanorin, Vibrocil, Pinosol.

Krém proti kožnej plesni: 
Lamisil, Terbisil, Terbistad, Canesten, Candibene, Imazol, Micetal, 
Myko-decidin.

Na opar: 
Zovirax, Vectavir, Herpesin, Viru-Merz, Herpík roztok, Oparstop, Mundisal 
gél.

Prostriedky na ošetrenie drobných poranení: 
dezinfekčný sprej Dettol, Septonex, Ajatin alebo roztok s jódom Betadine, 
náplasti – aj na otlaky a pľuzgiere, obväz, kalciová masť Calcium 
pantothenicum.

Pribaľte: 
teplomer, pinzetu, repelent, antibakteriálny gél alebo vlhčené vreckovky 
na dezinfekciu rúk.

Pri balení lekárničky vždy skontrolujte dobu použiteľnosti liekov.
Nezabudnite vziať so sebou aj informácie pre použitie (návod). Oplatí sa 
vziať pri liekoch, ktoré používate pravidelne alebo ich užívanie poznáte, 
pretože v prípade, že budete musieť navštíviť na dovolenke lekára, tak 
uvidia ich zloženie.

V zozname liekov sú uvedené názvy výlučne voľnopredajných prípravkov.

Vedenie popradskej nemocnice ocenilo aj v tomto roku najlepšie sestry                

a pôrodné asistentky titulom Sestra roka 2016. Generálny riaditeľ a predseda 

predstavenstva Nemocnice Poprad, a. s., Ing. Peter Petruš, MBA vo svojom 

príhovore poďakoval všetkým sestrám za ich nenahraditeľnú, odbornú                

a obetavú prácu a zablahoželal im k stúpajúcej kvalite ošetrovateľstva. Spolu           

s riaditeľkou úseku ošetrovateľstva Nemocnice Poprad, a. s., Mgr. Evou 

Muškovou, odovzdali ocenenie týmto sestrám a pôrodnej asistentke:

Zdenka Jakubcová z gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, 

Bc. Mária Laufiková z centrálnych operačných sál,

Janka Duchoňová zo stacionára dermatovenerologického.

Ocenené sestry získali finančnú odmenu a kyticu kvetov. 

Nemocnica Poprad ocenila najlepšie sestry a pôrodné asistentky

Na foto zľava: Ing. Peter Petruš, MBA; Zdenka Jakubcová; Janka Duchoňová; 

Bc. Mária Laufiková; Mgr. Eva Mušková

Do projektu MICRO PANORÁMA POPRADU je zapojená aj popradská nemocnica

Výstava "LEGOVANIE v MÚZEU", ktorú môžete zhiadnuť v Podtatranskom múzeu v 

Poprade, v pobočke v Spišskej Sobote, prezentuje svetové i domáce 

architektonické dominanty a je určená širokej verejnosti. Jej súčasťou je projekt 

MICRO PANORÁMA POPRADU, do ktorého sa môže zapojiť verejnosť 

prostredníctvom hlasovania. Využite možnosť rozhodnúť, ktoré architektonické 

dominanty mesta Poprad sa zrealizujú z LEGO stavebnice. Ku vstupenke do 

Podtatranského múzea v pobočke na námestí v Spišskej Sobote získate žetón, 

ktorým môžete dať svoj hlas tej stavbe, ktorá vo finálnom výbere nesmie chýbať.

 

Ak sa Vám páči dominanta našej nemocnice, zahlasujte za ňu!

Vyhlásenie výsledkov hlasovania bude zverejnené na webovej stránke 

Podtatranského múzea dňa 18.08.2017. Zrealizované budú štyri dominanty        s 

najvyšším počtom hlasov. Výsledný panoramatický model Popradu, ktorý zachytí 

architektonickú podstatu stavieb v micro mierke bude vystavený na výstave 

posledné dva týždne pred jej ukončením. Priebežný stav hlasovania nájdete na 

facebookovom profile Podtatranského múzea a webovej stránke 

www.muzeumpp.sk



Prichádza čas oddychu, dovoleniek, prázdnin a aktívneho trávenia voľného času. Preto sme pre vás v aktuálnom vydaní našich novín 
pripravili niekoľko užitočných informácií týkajúcich sa tohto obdobia a tiež noviniek z pohľadu poskytovania zdravotnej 
starostlivosti v popradskej nemocnici.  Verím, že vám tieto informácie budú nápomocné a prispejú k pokojnému a zdravému 
prežitiu letných mesiacov.

Zamestnancom nemocnice by som rád vyjadril poďakovanie, pretože v nedávnom období som dostal niekoľko ďakovných listov, 
pri ktorých som bol nesmierne poctený, vďačný a zároveň hrdý na našu nemocnicu a kolektív jej pracovníkov. V listoch sa skloňovali 
slová ako odbornosť a ľudskosť, ktoré vnímam ako dva nerozlučné atribúty, ktoré by mali byť základom akéhokoľvek poskytovania 
zdravotnej starostlivosti. Som preto o to šťastnejší, že spokojní pacienti sa s týmto stretli práve v našej nemocnici.

   Teším sa z toho a úprimne ďakujem.

   S prianím pevného zdravia

         Ing. Peter Petruš, MBA
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

noviny Nemocnice Poprad, a.s.noviny Nemocnice Poprad, a.s.
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Nemocnica Poprad, a. s., obhájila ISO
Nemocnica Poprad, a. s., 13. 5. 2017 opäť obhájila certifikát 

integrovaného systému manažérstva kvality a environmentálneho 

manažérstva podľa noriem EN ISO 14001:2015 a EN ISO 9001:2015.

Základným cieľom politiky kvality je poskytovanie odbornej 

medicínskej, ošetrovateľskej starostlivosti s dôrazom na 

bezpečnosť a spokojnosť pacienta/klienta, právnu ochranu                 

a spokojnosť zdravotníckych pracovníkov a všetkých 

zainteresovaných strán. Stratégiou budovania systému 

manažérstva kvality je účelné využívanie finančných zdrojov, 

transparentnosť prevádzkových činností. Víziou vedenia 

spoločnosti je byť najlepšou nemocnicou v regióne, preto zaväzuje 

svojich zamestnancov k dodržiavaniu legislatívnych a vnútorných 

predpisov spoločnosti.

Nové endoskopické vyšetrenie už aj v Poprade!
Popradská nemocnica začala od polovice júna realizovať nové 
endoskopické vyšetrenie. ERCP alebo endoskopická retrográdna 
cholangiopankreatikografia (ERCP) je kombinovaná endoskopická                
a rádiodiagnostická metóda na zobrazenie žlčových ciest a vývodu 
podžalúdkovej žľazy. Vyšetrenie má účel diagnostický - zisťuje sa 
chorobný proces žlčových ciest a podžalúdkovej žľazy a predovšetkým 
liečebný - odstraňujú sa kamene zo žlčových ciest, rozširujú sa zúženia 
žlčových alebo pankreatických ciest, zavádza sa drenážna rúrka na 
odtok žlče a podobne. Vďaka tejto metóde je mnohokrát pacient 
ušetrený od operácie. 

Odborným garantom, ktorý v Poprade vykonáva ERCP vyšetrenia, je 
Doc. Jan Martínek, MD, PhD. z prestížneho pracoviska IKEM v Prahe 
(Transplantcentrum, Klinika hepatogastroenterologie). Pod jeho 
vedením pracuje MUDr. Ján Mikloš, atestovaný gastroenterológ                    
z Oddelenia vnútorného lekárstva s JIS metabolickou Nemocnice 
Poprad, a. s. Vyšetrenia sa v prvých mesiacoch realizujú 1x týždenne, vo 
štvrtky. 

„Aby si pacient dokázal čo najlepšie predstaviť o čo ide, treba vysvetliť, 
že táto vyšetrovacia a liečebná metóda je tak trochu podobná 
gastroskopii. Princípom metódy je zavedenie ohybného endoskopu         
s bočnou optikou cez ústa, hltan, pažerák, žalúdok do tenkého čreva.           

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.

Objednávajte sa na recepcii ODIR!

Informujte sa u svojho interného lekára, 
gastroenterológa alebo chirurga.

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 (ODIR) 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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V dvanástniku lekár nájde spoločné ústie žlčových ciest a vývodu 
podžalúdkovej žľazy. Do neho vstriekne kontrastnú látku. Keď sa kontrastná 
látka dostane do žlčových ciest alebo vývodu podžalúdkovej žľazy, cesty 
krásne spriehľadní, čo lekár sleduje na monitore. Pri vyšetrení je možné             
z vyšetrovaných orgánov odobrať bezbolestne kúsok tkaniva na 
histologické vyšetrenie. V snahe o zabezpečenie komfortu pacienta ERCP 
vyšetrenia na našom pracovisku realizujeme v celkovej anestéze. Preto je 
nutné, aby si pacient pred vyšetrením zabezpečil interné a anestéziologické 
predoperačné vyšetrenia cestou svojho obvodného lekára a následne 
špecialistov.", vysvetlila primárka Oddelenia vnútorného lekárstva s JIS 
metabolickou, MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.
"Asi jedna z najdôležitejších funkcií, ktoré umožňuje endoskopický prístroj je 
tá, že vďaka nemu je možné zavádzanie rôznych pracovných nástrojov - 
klieští, košíkov, drénov - vďaka ktorým sa dá vykonať množstvo liečebných 
zákrokov.", uviedol MUDr. Ján Mikloš z Oddelenia vnútorného lekárstva s JIS 
metabolickou.
Po výkone je pacient adekvátne odmonitorovaný.
Na ERCP vyšetrenie môžu pacientov objednávať odosielajúci lekári na 
telefónnom čísle gastroenterologickej ambulancie Nemocnice Poprad: 
052/7125 361 v čase od 13.00 do 15.30. Na vyšetrenie je nutné zabezpečiť: 
KO, Quick, APTT, KS a kvôli celkovej anestéze aj vykonanie interného                  
a anestéziologického predoperačného vyšetrenia.

predpisov spoločnosti.


