
Aktuálne vydanie našich novín Za zdravím otváram dobrou správou. Inštitút pre 
ekonomické a sociálne reformy (INEKO) predstavil aj v tomto roku výsledky hodnotenia 
slovenských nemocníc, v ktorom sa nestratila ani tá naša. Nemocnica Poprad, a. s., bola            
z pohľadu spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, 
hospodárenia a transparentnosti spomedzi všetkých všeobecných nemocníc na Slovensku 
ocenená ako tretia najlepšia. Obhájili sme tak naše minuloročné umiestnenie medzi 
najlepšími, za čo chcem na tomto mieste poďakovať všetkým pracovníkom našej 
nemocnice. Výsledok spoločnej práce v prospech pacienta ocenený opakovane nezávislou 
organizáciou je pre nás najlepším dôkazom správnosti nastavenia procesov, ktorých 
najvyššou prioritou je spokojný pacient.
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Obhájili sme tretiu priečku v hodnotení 
nemocníc

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) predstavil aj v tomto 
roku výsledky hodnotenia slovenských nemocníc. Ocenenia 
Nemocnica roka 2017 udeľoval v dvoch kategóriách - štátne univerzitné 
a fakultné nemocnice a v kategórii všeobecné nemocnice.
Analytici využili informácie zo všetkých dostupných zdrojov. Pozreli sa 
na spokojnosť pacientov, kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, 
hospodárenie aj transparentnosť za obdobie 2013 až 2016.
Na základe hodnotenia týchto parametrov skončila Nemocnica Poprad, 
a. s., medzi všeobecnými nemocnicami na 3. mieste. Obhájila tak tretiu 
priečku spred roka.

V hodnotení  štátnych univerzitných a fakultných nemocníc bolo 
vyhodnotené takéto poradie:
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
Fakultná nemocnica Nitra
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
V hodnotení všeobecných nemocníc vyzerá poradie takto:
1. miesto:   Ľubovnianska nemocnica, n. o.
2. miesto:   Nemocnica Košice-Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica
3. miesto: Nemocnica Poprad, a. s.

„Nemocnica Poprad, a. s., obhájila minuloročné tretie miesto. Sme radi, 
že sme tým potvrdili svoje postavenie. A aj keď zlepšenie nášho 
postavenia v tomto rebríčku je pre nás do budúcnosti výzvou, tou 
najväčšou prioritou pre nás ostáva v prvom rade spokojný pacient." 
uviedol generálny riaditeľ Nemocbnice Poprad, a. s., Ing. Peter Petruš, 
MBA bezprostredne po doručení informácie o hodnotení. 

Fotoreportáž z gynekologicko- 
pôrodníckeho oddelenia 

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

Nemocnica sa dočkala kópie z detskej

stavebnice

Virtuálna kolonoskopiaVirtuálna kolonoskopia
takmer bez bolesti!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 pre optimálne   
 vyšetrenie a následnú diagnostiku a minimalizuje   
 nepríjemný pocit tlaku v čreve a možné komplikácie).
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7. júla 2017 sa prezidentskému páru Martine a Andrejovi Kiskovcom narodil                 
v popradskej nemocnici syn Martin. Výber našej pôrodnice bol pre nás nielen 
potvrdením nastúpeného trendu, ale aj záväzkom do ďalšej práce.  

Hodnota poukazu:  

Platnosť poukazu do:

10,00 €

30. 06. 2018

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 €

• cena za 1 impulz do 200 impulzov

OPAKOVANÉ LASEROVÉ 

OŠETRENIA - CIEVKY

1,00 €

• cena za 1 impulz nad 200 impulzov

OPAKOVANÉ LASEROVÉ 

OŠETRENIA - CIEVKY

0,50 €

D č k ý p
• cievne tumorčeky
• počet 1

Angiómy

40,00 €

k K ásde nák
• cievne tumorčeky
• počet 2-5

Angiómy

60,00 €

s nájddete??s ná

• cievne tumorčeky
• počet 6-10

Angiómy

80,00 €

Najmodernejšia metóda 
CT vyšetreniauž aj 
v Nemocnici Poprad, a. s.

Objednávajte sa 
na recepcii ODIR!

Informujte sa u svojho 
interného lekára, 
gastroenterológa 
alebo chirurga.

Podtatranské múzeum v Poprade počas leta realizovalo výstavu „LEGOVANIE         
v MÚZEU”, ktorá prezentovala svetové i domáce architektonické dominanty 
vytvorené z populárnej stavebnice. Súčasťou výstavy bol aj projekt MICRO 
PANORÁMA POPRADU, kde sa verejnosť mohla zapojiť do hlasovania a podiaľať 
sa tak na rohodnutí, ktoré architektonické dominanty mesta Poprad sa zrealizujú 
zo známej stavebnice. 
Budova Nemocnice Poprad bola jednou z dvanástich dominánt mesta, za ktoré 
bolo možné hlasovať. V silnej konkurencii historických i moderných objektov 
získala budova z prelomu šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov štvrtý najvyšší 
počet hlasov.  Hlasujúci vybrali aj ďalšie dominanty, ktoré si zaslúžia 
zviditeľnenie pomocou 
detskej stavebnice, a to 
Evanjelický kostol, Kostol    
sv. Egídia a budovu Forum 
Poprad. 
Počas Dní Prešovského 
kraja predstavili zástupcovia 
Podtatranského múzea       
v Poprade spolu                    
s realizátorom projektu 
MICRO PANORÁMU 
POPRADU a odhalili 
miniatúrne dominanty.
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Popradská nemocnica zaviedla najmodernejší spôsob 
miniinvazívnych operácií pruhov v slabinách u detí
Nemocnica Poprad, a. s., zaviedla najmodernejší spôsob miniinvazívneho riešenia pruhov              
v slabinách u detí. Lekári chirurgického oddelenia odoperovali týmto spôsobom  10 detských 
pacientov. 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!

„Štatisticky v 30% prípadoch má dieťa skrytý pruh aj v druhej slabine. Ten sa pri klinickom 
vyšetrení  ešte neodhalí, avšak pri laparoskopii sme schopní tento pruh odhaliť okamžite                 
a zároveň je možné ho hneď zoperovať. Dieťa sa takto vyhne ďalšej operácii v budúcnosti. Toto 
sa potvrdilo aj v našom súbore operácií u troch pacientov.“, hovorí zástupca primára 
Chirurgického oddelenia s JIS Nemocnice Poprad, a. s., MUDr. Tomáš Vnenčák.

Nateraz poslednej z týchto detských operácií sa počas svojho pobytu na Slovensku zúčastnil aj 
Doc. MUDr. Salmai Turial, prednosta Kliniky detskej chirurgie v nemeckom Wiesbadene, ktorý pri 
tejto operácií MUDr. Tomášovi Vnenčákovi asistoval.  Lekár, ktorý svoje medicínske vzdelanie 
získal na Slovensku, a v súčasnosti sa na nemeckej klinike špecializuje na detskú chirurgiu, práve 
takýchto laparoskopických operácií zrealizoval už viac ako 2000.  Doc. Turial si s popradskými 
kolegami vymenil skúsenosti a ocenil ich kroky vedúce k rozvoju tohto najmodernejšieho 
spôsobu liečby hernií u detských pacientov na Slovensku. 

„Ak by sme použili divadelnú terminológiu a operačné sály nazvali javiskom, 
tak potom my pracujeme v zákulisí,“ 
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hovorí Mgr. Katarína Jendrušáková, vedúca Oddelenia centrálnej 
sterilizácie a dekontaminácie (OCS) Nemocnice Poprad, a. s. Naše  
oddelenie, v ére svojej samostatnosti, bolo otvorené 7. novembra 2012          
a  nachádza sa v prístavbe Nemocnice Poprad a. s., na l. podzemnom 
podlaží. Pracovisko je oddelené od lôžkových častí nemocnice, dispozične 
však úzko súvisí s prevádzkou Centrálnych operačných sál (COS). Nové OCS 
je vybavené najmodernejšou špecializovanou technikou s vysokými 
nárokmi na asepsu (súbor opatrení brániaci vniknutiu mikroorganizmov 
vyvolávajúcich infekciu do rany). Z tohto dôvodu má štatút uzavretého 
oddelenia so špeciálnymi organizačnými, prevádzkovými                                       
a hygienicko-epidemiologickými postupmi.
Pracovné postupy zdravotného výkonu predsterilizačnej prípravy                      
a sterilizácie realizujeme podľa zásad správnej výrobnej praxe                               
a v súčasnosti platnej legislatívy. V predsterilizačnej príprave používame 
automatické prekladové termodezinfektory, ultrazvukovú vaňu, vodnú a 
vzduchovú pištoľ, rezačky a zváračky obalových materiálov. Fyzikálnu 
sterilizáciu vykonávame v parných veľkokapacitných prekladových 
autoklávoch a chemickú sterilizáciu v prekladovom formaldehydovom 
sterilizátore. 
Oddelenie je vybavené najmodernejšou technológiou, porovnateľnou           
s vyspelými krajinami Európskej únie. Veľkokapacitnými 
termodezinfektormi GETINGE, určenými až na 75 kg inštrumentária, 
disponujeme ako jediní na Slovensku. „Veľmi kvalitné parné autoklávy 
GETINGE sme začali používať podľa vzoru zo švédskeho Malmö, kde som 
krátko po otvorení nášho oddelenia absolvovala odbornú stáž práve k tejto 
tematike. Už o rok neskôr som sa k téme sterilizácie odborne vzdelávala vo 
švajčiarskom Luzerne a naša nemocnica opäť toto vzdelávanie využila pre 
dobro novovzniknutého oddelenia a zaviedla vo Švajčiarsku zaužívané 
postupy do našej práce,“ dodáva Jendrušáková. 
Oddelenie pracuje s informačným systémom MEDIX, ktorý je veľmi 
nápomocný v dokumentácii jednotlivých procesov podľa legislatívy. 
Personál má elektronické záznamy z operačných setov priamo na 
setovacom stole spolu s fotodokumentáciou, čo umožňuje rýchlu                      
a kvalitnú prácu. Za pomoci tohto systému sme prepojení s centrálnymi 
operačnými sálami, pri jednotlivých operáciách sú dôkladne 
zdokumentované sterilné zdravotnícke pomôcky, použité pre konkrétneho 
pacienta. Takýto systém je svojou funkciou jedinečný a má ho zatiaľ len 
niekoľko slovenských nemocníc.
Ako uviedla vedúca sestra OCS „učíme sa od najlepších a svoje skúsenosti si 
vzájomne vymieňame aj v rámci našej krajiny. Je preto pre mňa cťou, že                     
z pozície podpredsedníčky  sekcie sestier pracujúcich na pracoviskách 

Pediatrické oddelenie s JIS Nemocnice Poprad, a. s., 

realizuje spolu so svojimi podporovateľmi projekt 

"Bližšie k prírode". Jeho cieľom je detskému pacientovi 

čo najviac spríjemniť pobyt v nemocničnom zariadení. 

V rámci projektu sa doteraz z darov a sponzorských 

prostriedkov podarilo zabezpeciť dve akváriá, ktoré 

deti obdivujú už v príjmovej ambulancii, ale aj pri 

Dotyk prírody na pediatrickom oddelení popradskej nemocnice

centrálnej sterilizácie v SKSaPA môžeme v Poprade od 15. – 16. novembra 
2017 privítať profesionálov v odbore  na VII. celoslovenskej konferencii 
sestier a pracovníkov pracujúcich na oddeleniach centrálnych sterilizácií      
s medzinárodnou účasťou.“ 
„Práca sestry na OCS je vo väčšej anonymite ako práca sestry pri lôžku, no 
v pozadí nášho snaženia je človek v bio-psycho-sociálnej núdzi a máme 
vždy na pamäti, že cieľom nášho úsilia a práce je služba pre neho,“ uzatvára 
Katarína Jendrušáková.

vstupe po prijatí na oddelenie. Nemalé účinky na 

podporu liečby majú i veľkoformátové fototapety 

s prírodnými scenériami, ktoré zdobia steny zatiaľ 

dvoch izieb. Personál oddelenia plánuje takýmto 

spôsobom skrášliť ďalšie izby pre malých 

pacientov.
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Dotyk prírody na pediatrickom oddelení popradskej nemocnice

centrálnej sterilizácie v SKSaPA môžeme v Poprade od 15. – 16. novembra 
2017 privítať profesionálov v odbore  na VII. celoslovenskej konferencii 
sestier a pracovníkov pracujúcich na oddeleniach centrálnych sterilizácií      
s medzinárodnou účasťou.“ 
„Práca sestry na OCS je vo väčšej anonymite ako práca sestry pri lôžku, no 
v pozadí nášho snaženia je človek v bio-psycho-sociálnej núdzi a máme 
vždy na pamäti, že cieľom nášho úsilia a práce je služba pre neho,“ uzatvára 
Katarína Jendrušáková.

vstupe po prijatí na oddelenie. Nemalé účinky na 

podporu liečby majú i veľkoformátové fototapety 

s prírodnými scenériami, ktoré zdobia steny zatiaľ 

dvoch izieb. Personál oddelenia plánuje takýmto 

spôsobom skrášliť ďalšie izby pre malých 

pacientov.
- red -



Aktuálne vydanie našich novín Za zdravím otváram dobrou správou. Inštitút pre 
ekonomické a sociálne reformy (INEKO) predstavil aj v tomto roku výsledky hodnotenia 
slovenských nemocníc, v ktorom sa nestratila ani tá naša. Nemocnica Poprad, a. s., bola            
z pohľadu spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, 
hospodárenia a transparentnosti spomedzi všetkých všeobecných nemocníc na Slovensku 
ocenená ako tretia najlepšia. Obhájili sme tak naše minuloročné umiestnenie medzi 
najlepšími, za čo chcem na tomto mieste poďakovať všetkým pracovníkom našej 
nemocnice. Výsledok spoločnej práce v prospech pacienta ocenený opakovane nezávislou 
organizáciou je pre nás najlepším dôkazom správnosti nastavenia procesov, ktorých 
najvyššou prioritou je spokojný pacient.
    
         

           Ing. Peter Petruš, MBA
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

noviny Nemocnice Poprad, a.s.noviny Nemocnice Poprad, a.s.
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Obhájili sme tretiu priečku v hodnotení 
nemocníc

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) predstavil aj v tomto 
roku výsledky hodnotenia slovenských nemocníc. Ocenenia 
Nemocnica roka 2017 udeľoval v dvoch kategóriách - štátne univerzitné 
a fakultné nemocnice a v kategórii všeobecné nemocnice.
Analytici využili informácie zo všetkých dostupných zdrojov. Pozreli sa 
na spokojnosť pacientov, kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, 
hospodárenie aj transparentnosť za obdobie 2013 až 2016.
Na základe hodnotenia týchto parametrov skončila Nemocnica Poprad, 
a. s., medzi všeobecnými nemocnicami na 3. mieste. Obhájila tak tretiu 
priečku spred roka.

V hodnotení  štátnych univerzitných a fakultných nemocníc bolo 
vyhodnotené takéto poradie:
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
Fakultná nemocnica Nitra
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
V hodnotení všeobecných nemocníc vyzerá poradie takto:
1. miesto:   Ľubovnianska nemocnica, n. o.
2. miesto:   Nemocnica Košice-Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica
3. miesto: Nemocnica Poprad, a. s.

„Nemocnica Poprad, a. s., obhájila minuloročné tretie miesto. Sme radi, 
že sme tým potvrdili svoje postavenie. A aj keď zlepšenie nášho 
postavenia v tomto rebríčku je pre nás do budúcnosti výzvou, tou 
najväčšou prioritou pre nás ostáva v prvom rade spokojný pacient." 
uviedol generálny riaditeľ Nemocbnice Poprad, a. s., Ing. Peter Petruš, 
MBA bezprostredne po doručení informácie o hodnotení. 

Fotoreportáž z gynekologicko- 
pôrodníckeho oddelenia 

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

Nemocnica sa dočkala kópie z detskej

stavebnice

Virtuálna kolonoskopiaVirtuálna kolonoskopia
takmer bez bolesti!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 pre optimálne   
 vyšetrenie a následnú diagnostiku a minimalizuje   
 nepríjemný pocit tlaku v čreve a možné komplikácie).

25,00 € 

- red -
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7. júla 2017 sa prezidentskému páru Martine a Andrejovi Kiskovcom narodil                 
v popradskej nemocnici syn Martin. Výber našej pôrodnice bol pre nás nielen 
potvrdením nastúpeného trendu, ale aj záväzkom do ďalšej práce.  

Hodnota poukazu:  

Platnosť poukazu do:

10,00 €

30. 06. 2018

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 €

• cena za 1 impulz do 200 impulzov

OPAKOVANÉ LASEROVÉ 

OŠETRENIA - CIEVKY

1,00 €

• cena za 1 impulz nad 200 impulzov

OPAKOVANÉ LASEROVÉ 

OŠETRENIA - CIEVKY

0,50 €

D č k ý p
• cievne tumorčeky
• počet 1

Angiómy

40,00 €

k K ásde nák
• cievne tumorčeky
• počet 2-5

Angiómy

60,00 €

s nájddete??s ná

• cievne tumorčeky
• počet 6-10

Angiómy

80,00 €

Najmodernejšia metóda 
CT vyšetreniauž aj 
v Nemocnici Poprad, a. s.

Objednávajte sa 
na recepcii ODIR!

Informujte sa u svojho 
interného lekára, 
gastroenterológa 
alebo chirurga.

Podtatranské múzeum v Poprade počas leta realizovalo výstavu „LEGOVANIE         
v MÚZEU”, ktorá prezentovala svetové i domáce architektonické dominanty 
vytvorené z populárnej stavebnice. Súčasťou výstavy bol aj projekt MICRO 
PANORÁMA POPRADU, kde sa verejnosť mohla zapojiť do hlasovania a podiaľať 
sa tak na rohodnutí, ktoré architektonické dominanty mesta Poprad sa zrealizujú 
zo známej stavebnice. 
Budova Nemocnice Poprad bola jednou z dvanástich dominánt mesta, za ktoré 
bolo možné hlasovať. V silnej konkurencii historických i moderných objektov 
získala budova z prelomu šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov štvrtý najvyšší 
počet hlasov.  Hlasujúci vybrali aj ďalšie dominanty, ktoré si zaslúžia 
zviditeľnenie pomocou 
detskej stavebnice, a to 
Evanjelický kostol, Kostol    
sv. Egídia a budovu Forum 
Poprad. 
Počas Dní Prešovského 
kraja predstavili zástupcovia 
Podtatranského múzea       
v Poprade spolu                    
s realizátorom projektu 
MICRO PANORÁMU 
POPRADU a odhalili 
miniatúrne dominanty.
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