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Nemocnica Poprad, a. s., sa zúčastnila už piateho ročníka projektu TOP 
Lekári na Slovensku V. Do zoznamu nominovaných, ktorý vznikol na 
základe nominácií hlavných odborníkov MZ SR, tiež po oslovení štátnych 
a súkromných nemocníc, ako aj výzvou k medicínskej verejnosti                           
v týždenníku Zdravotnícke noviny, bola v odbore pediatria nominovaná aj 
primárka Pediatrického oddelenia s JIS  Nemocnice Poprad, a. s., MUDr. 
Beáta Šoltýsová. Veľkým úspechom pre popradskú nemocnicu bola už 
úspešná nominácia tejto odborníčky. Zisk najväčšieho počtu hlasov               
v odbore pediatria je úspechom  MUDr. Šoltýsovej i Nemocnice Poprad,        
a. s., a jej vysoko kvalifikovaného personálu.
 
„Nielen samotná súťaž, ale aj jej výsledok a v päťročnej histórii už druhé 
víťazstvo   je dôkazom toho, že naši odborníci patria medzi špičku na 
Slovensku a Nemocnica Poprad, a. s., poskytuje napriek tomu, že ide                 
o koncovú všeobecnú nemocnicu, zdravotnícku starostlivosť na skutočne 
profesionálnej úrovni,” informoval generálny riaditeľ a predseda 
predstavenstva nemocnice Ing. Peter Petruš, MBA, ktorý zároveň srdečne 
zablahoželal MUDr. Beáte Šoltýsovej k úspechu.
 
TOP Lekárov na Slovensku vyhlásili počas konferencie Zdravotníckych 
novín s názvom Slovenské zdravotníctvo 2019. V rámci konferencie 
odovzdávali ocenenia lekárom, finalistom projektu TOP lekári na 
Slovensku V. Tento rok odborná verejnosť hlasovala za najlepších 
odborníkov spomedzi nominovaných lekárov v oblasti geriatrie, 
gynekológie a pôrodníctva, chirurgie, infektológie, oftalmológie, 
otorinolaryngológie, pediatrie, rádiológie, urológie a reumatológie.
 
O výsledkoch hlasovania sa verejnosť dozvie aj prostredníctvom 
exkluzívnej publikácie TOP Lekári na Slovensku V., ktorá sa na trh dostala     
v týchto dňoch. Cieľom projektu TOP Lekári na Slovensku V., ktorého 
autorom sú Zdravotnícke noviny, je predstaviť špičku odborníkov                    
v medicíne a prostredníctvom rozhovorov s tými, ktorí od vás získali 
najviac hlasov, predstaviť úspechy a zaujímavé fakty o jednotlivých 
odboroch.
 
MUDr. Beáta Šoltýsová, sa detským pacientom venuje nepretržite od roku 
1982, ako sekundárna lekárka, neskôr lekárka špecialistka, zástupkyňa 

primára i primárka. Bola prvou lekárkou Dialkorpu pri zakladaní dialýzy            
v Kežmarku. Ako detská nefrologička a neskôr primárka oddelenia pracuje 
v Nemocnici Poprad, a. s., od roku 2008.
Jej dlhoročná spolupracovníčka, neonatologička, MUDr. Anna Antalíková         
o nej hovorí: „Osobne na nej obdivujem, že dovolí svojmu personálu, aby 
išiel za svojim snom a ona neúnavne ďalej pomáha v odbornom raste 
ďalším mladým lekárom. Vo svojej práci pozerá ďaleko dopredu a je 
nevyčerpateľným zdrojom energie a nápadov pre celé svoje okolie. 
Dôkazom toho bola aj realizácia filmu, ktorý ukázal  postoj skúsených 
lekárov k práci v obvode ako k skutočnej výzve.“
 
MUDr. Beáta Šoltýsová prikladá veľký význam vo svojej profesnej kariére 
práve spomínanému filmu Quo Vadis Romale, v ktorom poukázala, 
zhmotnila a pomenovala problémy detských všeobecných lekárov                   
v obvodoch s väčším počtom pacientov zo skupiny neprispôsobivých 
obyvateľov. S filmom vystúpila na Česko–slovenskom pediatrickom 
kongrese, neskôr na niekoľkých ďalších konferenciách, medzinárodná 
organizácia WHO ju pozvala na odbornú konferenciu do Viedne a na pôde 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny predstavila a diskutovala                   
o možnostiach troch inovatívnych prístupov pri riešení problémov 
súvisiacich s novorodeneckou úmrtnosťou.
 
Práve primárkou MUDr. Beátou Šoltýsovou iniciované inovatívne prístupy 
sa v praxi osvedčili a dodnes predstavujú jeden z účinných nástrojov 
poskytovania zdravotnej starostlivosti detským pacientom                   
z marginalizovaných skupín. Jej zanietenie pre poslanie lekára a dosiahnuté 
výsledky ocenili odborné autority zo Slovenskej lekárskej spoločnosti 
udelením bronzovej (2006),  striebornej (2011) a zlatej (2016) medaily za 
zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť.

MUDr. Šoltýsová svoje lekárske skúsenosti a organizačné schopnosti 
využíva aj na organizovanie odborných podujatí s cieľom vytvárať priestor 
pre ďalšie vzdelávanie odborných pracovníkov v zdravotníctve. Zo svojej 
pozície pomohla zorganizovať päť ročníkov medzinárodnej konferencie 
Popradské lekárske dni, šestnásť ročníkov Kežmarských lekárskych dní, 
desať ročníkov Kazuistiky Tatry. Je zároveň konateľkou Ceny života, o.z., 
ktoré pôsobilo pri detskom oddelení  kežmarskej nemocnice, od roku 2009 
pôsobí ďalej pri Pediatrickom oddelení s JIS Nemocnice Poprad, a. s.                   
a vzniklo s cieľom podpory vzdelávania zdravotníckeho personálu a 
pomoci pri nákupe a zabezpečení prístrojového vybavenia spomínaného 
oddelenia. Srdečne blahoželáme!

MUDr. Beáta Šoltýsová z Nemocnice Poprad, a. s., získala 
najviac hlasov v hlasovaní  TOP lekári na Slovensku v odbore pediatria
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Mamografia v popradskej nemocnici splnila prísne kritériá pre štátom 
riadený mamografický skríning rakoviny prsníka u žien. Dostala sa tak do 
prvej desiatky vybraných mamografických pracovísk, na ktorých sa                
v rámci Roku prevencie budú robiť skríningové vyšetrenia mamografom, 
ako prevencia rozvoja nádorových ochorení prsníka.

Aktívna prevencia zo strany štátu a zdravotných poisťovní je reakciou na 
fakt, že rakovina prsníka je u žien najčastejšou formou onkologického 
ochorenia. 
Zdravotné poisťovne začnú v septembri pozývať ženy vo veku od 50 do 
69 rokov na skríningové vyšetrenie mamografom. Pôjde o náhodný 
výber a pozvánka, ktorú poistenkyne dostanú, bude slúžiť ako žiadanka. 
Ženy sa tak môžu na preventívne mamografické vyšetrenie objednať len 
so spomínanou pozvánkou (bez výmenného lístka) na ktoromkoľvek          
z nižšie uvedených pracovísk. 

Popradská nemocnica sa dostala medzi dve pracoviská na východe 
Slovenska, ktoré zastrešia nielen preventívne mamografické vyšetrenia 
žien z Prešovského a Košického kraja, ale pravdepodobne aj z blízkych 
okresov stredného Slovenska. Aj tento fakt svedčí o tom, že Oddelenie 
diagnostickej a intervenčnej rádiológie Nemocnice Poprad, a. s., si od 
komplexnej rekonštrukcie v roku 2012 dlhodobo udržiava vysoký 
štandard. Neustále zavádzanie nových diagnostických a terapeutických 
výkonov vrátane viacerých prvenstiev v rámci Slovenska, obnova                
a dopĺňanie  prístrojového vybavenia, to všetko je výsledok úzkej 
spolupráce vedenia nemocnice s personálom oddelenia s cieľom 
poskytnúť ženám starostlivosť na najvyššej možnej úrovni. „Ani najlepšia 
technika a moderné pracovisko by nemohli úspešne fungovať bez 
kvalitného a erudovaného personálu oddelenia, ktorému by som chcel 
touto cestou za odvádzanú prácu úprimne poďakovať. Toto 

Nemocnica Poprad, a. s., otvorila novú ambulanciu špecializovanú na 
chirurgiu prsníkov, ktorá pôsobí pri Chirurgickej ambulancii (priestory 
chirurgickej ambulancie na 2. poschodí polikliniky, číslo dverí P231). 
Lekár špecialista v ambulancii indikuje možnosti a spôsob chirurgickej 
liečby ochorení prsníka aj v spolupráci s klinickým onkológom, 
rádiológom, lekárom nukleárnej medicíny a klinickým genetikom                   
s cieľom zvyšovať úroveň starostlivosti a chirurgickej liečby u pacientok     
s ochorením prsníka v podtatranskom regióne.

„Sme pracoviskom s dlhoročnými skúsenosťami v operáciách prsníka pre 
benígne aj malígne ochorenia. Využívame pritom zázemie špičkovo 
vybavených operačných sál Nemocnice Poprad, a. s., s možnosťou 
operácie harmonickým skalpelom, s peroperačnou gamasondou na 
identifikáciu sentinelovej lymfatickej uzliny a možnosťou peroperačnej 
histológie.“, uviedol primár Chirurgického oddelenia s JIS Nemocnice 
Poprad, a. s., MUDr. Tomáš Vnenčák.

Popradská nemocnica je jedným z dvoch zariadení na východe Slovenska určených 
pre štátom riadený mamografický skríning rakoviny prsníka u žien

Nová ambulancia pre chirurgiu prsníka v Nemocnici Poprad, a.s.

poďakovanie však patrí nielen im, ale aj ostatným spolupracujúcim 
odborníkom rôznych špecializácií, ktorí sa rovnako snažia pomôcť pri 
prinavrátení zdravia našim pacientkám,“ uviedol generálny riaditeľ               
a predseda predstavenstva Nemocnice Poprad, a. s., Ing. Peter Petruš, MBA. 

Na mamografickom pracovisku Oddelenia diagnostickej a intervenčnej 
rádiológie Nemocnice Poprad, a. s., sa najčastejšie vykonávajú nasledovné 
výkony:
 • mamografia,
 • duktografia,
 • stereotaktická biopsia,
 • stereotaktická  lokalizácia,
 • tomosyntéza.

Pracovisko je vybavené digitálnym mamografickým prístrojom s plným 
vybavením vrátenie mobilného mamografického kresla pre invazívne              
a neinvazívne výkony.
Na pracovisku sa vykonávajú mamografické vyšetrenia vrátane 
diagnosticko intervenčných vyšetrení v prípade potreby kontrola pod USG 
prístrojom.

„Mamografia je preventívna metóda, ktorá vzniku onkologického ochorenia 
nezabraňuje, je však najúčinnejšou metódou zistenia rakoviny               
v počiatočnom alebo vo veľmi včasnom štádiu, podľa lekárov často aj o 3 až 
5 rokov skôr, než by bolo ložisko možné nahmatať napríklad pri 
samovyšetrení. V rámci skriningu samovyšetrenie zostáva dôležitou 
doplnkovou preventívnou aktivitou žien, avšak mamografia má 
nezastupiteľné miesto, pretože môže upozorniť už aj na malé lézie, ktoré 
môžu byť  zhubného pôvodu, čo sa následne overuje ďalšími náväznými 
vyšetrovacími metódami – ultrazvuk, cor cut biopsia, stereotaktická biopsia 
(aj lokalizácia),“ doplnil primár Oddelenia diagnostickej a intervenčnej 
rádiológie Nemocnice Poprad, a. s., MUDr. Michal Heržák. 
 
 
Preverené mamografické pracoviská:

Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, Poprad
Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa
Rádiologická klinika OÚSA, Heydukova 10, Bratislava
Preventívne centrum OÚSA, Heydukova 10, Bratislava  
Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, Trnava
MRI,s.r.o., Starohájska 2, Trnava 
JESSENIUS diagnostické centrum, a.s., Špitálska 6, Nitra
Sv.Vincent – rádiológia, s.r.o., Hviezdoslavova 3, Prievidza
Rádiologická klinika,s.r.o.,  K dolnej stanici 18, Trenčín 
Nemocničná a.s., Duklianskych hrdinov 34, Malacky

Dôležitou súčasťou poskytovanej zdravotnej starostlivosti je v rámci 
chirurgického oddelenia aj pôsobenie plastického chirurga, v spolupráci          
s ktorým budú ďalej rozvíjané aj onkoplastické operácie a prsníkové 
implantáty.

Ambulancia pre chirurgiu prsníka v Nemocnici Poprad, a. s., ordinuje 
každý utorok v čase 9.00 - 14.00 h.

Ako uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Nemocnice 
Poprad, a. s., Ing. Peter Petruš, MBA, otvorením tohto špecializovaného 
pracoviska zdôrazňujeme nielen dôležitosť prevencie, ale aj nevyhnutnej 
liečby, ktorej úspech je okrem iného citlivý na včasnú diagnostiku               
a následnú liečbu.
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Nemocnica Poprad, a. s., získala medzinárodné zlaté ocenenie za výsledky 
v liečbe pacientov s cievnou mozgovou príhodou

Medzinárodné zlaté ocenenie  ESO 
Angels Awards (Európska organizácia 
pre cievne mozgové príhody) GOLD 
STATUS získala Nemocnica Poprad, a. s., 
za výsledky v liečbe pacientov s cievnou 
mozgovou príhodou na základe 
zozbieraných dát a analýzy výsledkov za 
rok 2018.

Ocenenie prevzala v mene celého tímu 
primárka Neurologického oddelenia         
s JIS Nemocnice Poprad, a. s., MUDr. 
Ľubica Snopeková od konzultantky 
Angels Iniciatívy za Slovensko, Mgr. 
Diany Urbáni.  

Cievne mozgové príhody (CMP) spolu       
s kardiovaskulárnymi ochoreniami sú druhou najčastejšou príčinou úmrtí 
vo vyspelých krajinách a predstavujú významný sociálny i ekonomický 
problém, pretože až u 50% pacientov zostáva po prekonanej CMP trvalý 
neurologický deficit. Približne 10 - 12% chorých po prekonanej CMP 
dostáva do jedného roka recidívu a celkové riziko recidívy CMP                              
v nasledujúcich piatich rokoch od prvej príhody je 25 - 40%. Aj keď 
celosvetovo mortalita na mozgový infarkt klesá, incidencia ochorenia 
(počet nových  CMP za 1 rok) stúpa nielen u osôb vysokého veku, ale aj                   

u ľudí v produktívnom veku. 
Podľa najnovších údajov je incidencia CMP vo svete 125 - 446 na 100 000 
obyvateľov, na Slovensku 300 - 500 na 100 000 obyvateľov, prevalencia 
(počet  CMP za časové obdobie)  100 - 200 na 100 000  obyvateľov                  
a samotné CMP sú uvádzané ako 3. najčastejšia príčina úmrtí.
 
Liečba cievnej mozgovej príhody zaznamenala v posledných rokoch veľmi 
intenzívny rozvoj. Dnes je vďaka modernej liečbe možné pomôcť týmto 
pacientom už v akútnom štádiu ako aj v sekundárnej prevencii. 

Táto liečba je komplexná a vyžaduje skúsený a vzdelaný tím odborníkov                 
z odboru neurológie, rádiológie, intervenčnej rádiológie, ale súčasne je 
veľmi dôležitá aj ošetrovateľská starostlivosť. „Medzinárodné zlaté ocenenie  
ESO Angels Awards je ocenením správnej logistiky a spolupráce celého 
tímu nášho neurologického oddelenia a spolupráce hlavne                  
s rádiologickým oddelením popradskej nemocnice, oddelením 
intervenčnej rádiológie UNLP v Košiciach. Ďakujem im za ich ústretovosť, 
ochotu a vysoko odborný prístup, pretože len vďaka vzájomnej spolupráce 
sme boli schopní dosiahnuť tieto výsledky a tento úspech. Poďakovanie 
patrí aj regionálnej RLP, RZP, lekárom OAIM a interného oddelenia. Pre nás 
je prioritou pacient, ktorému sa maximálne snažíme poskytnúť zdravotnú   
starostlivosť  na kvalitnej európskej úrovni. Dnešné ocenenie je pre naše 
neurologické oddelenie súčasne aj veľkou výzvou do ďalšej našej práce“, 
uviedla primárka Neurologického oddelenia s JIS, MUDr. Ľubica Snopeková.

Najnovší typ prístroja na rozbíjanie obličkových kameňov v popradskej nemocnici!
Výhody liečby obličkových kameňov s pomocou najnovšieho typu 
intrakorporálneho litotriptora Swiss LithoClast Trilogy môžu slovenskí 
pacienti zažiť premiérovo v popradskej nemocnici! Jedinečnosť prístroja 
je v jeho trojfunkcionalite, keď dodáva riadenú ultrazvukovú a balistickú 
energiu súbežne alebo nezávisle so súčasným odsávaním cez jedinú 
sondu. V porovnaní s predošlými generáciami prístrojov skracuje celý 
proces rozbíjania kameňov až o 48%. Práve to bol jeden zo zásadných 
dôvodov, prečo se vedenie Nemocnice Poprad, a. s., rozhodlo pre 
zapožičanie špičkového prístroja. „Ide o slovenskú premiéru špičkového 
prístroja, ktorý sme sa rozhodli testovať v našich podmienkach. Je to 
zároveň konkrétny príklad našej neustálej snahy o zavádzanie 
najnovšieho prístrohového vybavenia v prospech zvyšovania kvality 
poskytovanej zdravotníckej starostlivosti,“ uviedol generálny riaditeľ               
a predseda predstavenstva Nemocnice Poprad, a. s., Ing. Peter Petruš, 
MBA.
Čo znamená 48% v praxi? Kratší operačný čas a z neho vyplývajúca kratšia 
anestézia sú jednoznačnou výhodou pre pacienta. Ďalej je možné, že 
skracujúci sa čas zákrokov povedie k zvýšenému počtu zákrokov a teda         
i následnému odliečeniu vyššieho počtu pacientov.
V popradskej nemocnici zrealizovali na novom prístroji prvých 10 
zákrokov u pacientov s nefrolitiázou - teda kameňmi v obličke. Prístroj si 
podľa slov urológov poradí s akýmikoľvek kameňmi a viac efektívne je aj 
odsávanie. Podľa slov primára Urologického oddelenia Nemocnice 
Poprad, a. s., MUDr. Erika Chorváta, ide o zariadenie, ktoré má pacienta za 
priaznivých okolností úplne zbaviť aj pomerne veľkého konkrementu             
v obličke (obličkového kameňa).
Testovaním jedného z najlepších zariadení na rozbíjanie obličkových 
kameňov v rámci Slovenska sa popradskej nemocnici darí napĺňať cieľ, 
ktorý si vedenie nemocnice dalo v roku 2012 pri otvorení nového 
oddelenia - urologického oddelenia. "V rámci urológie nám výrazne stúpa 
počet operácií, ale najmä počet veľkých operačných výkonov a tiež počet 
hospitalizácií. Prichádzajú nielen pacienti z nášho regiónu, ale aj z okresov 
vzdialených 100 - 200 km od Popradu.", uviedol generálny riaditeľ 
Nemocnice Poprad, a. s., Ing. Peter Petruš, MBA.
Otvorením urologického oddelenia v popradskej nemocnici v roku 2012 
a následne litiatickej ambulancie a RTG urologického pracoviska 
UROSKOP, sa začala písať história urológie v popradskej nemocnici. Dnes 
je toto oddelenie jedným  z najlepšie materiálno-technicky vybavených 

urologických pracovísk na Slovensku s možnosťou diagnostiky a liečby 
takmer všetkých urologických ochorení. Personál oddelenia a ambulancií 
komplexne rieši pacientov s močovými kameňmi, pričom disponuje ako 
neinvazívnou metódou – ESWL (rozbíjanie kameňov) tak aj všetkými 
potrebnými možnosťami invazívnej liečby – rozbíjanie kameňov  laserom, 
ultrazvukom, elektrohydraulicky, kombinovane. Od roku 2018 lekári 
vykonávajú  všetky onkourologické operácie, mnohé z nich laparoskopicky. 
V poslednom období boli do portfólia operačných výkonov zaradené 
radikálna cystektómia pri karcinóme močového mechúra a radikálna 3D 
laparoskopická prostatektómia pri karcinóme prostaty. Podľa 
analizovaných údajov oddelenia sa v posledných rokoch neustále zvyšuje 
počet nefrektómii a resekcií nádorov obličiek – odstránenie nádoru                 
s ponechaním obličky.
Na Urologickom oddelení Nemocnice Poprad, a. s., sa realizujú sa všetky 
typy laparoskopických operácií – cysty obličky, pyeloplastiky, nefrektómie, 
resekcie nádorov obličky, prostatektómie. Liečbu poskytujeme pacientom 
z ktorejkoľvek časti Slovenska.
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JUDr. Vazil Hudák, viceguvernér Európskej 
investičnej banky so sídlom v Luxemburgu po 
stretnutí s Ing. Petrom Petrušom, MBA, generálnym 
riaditeľom a predsedom predstavenstva Nemocnice 
Poprad, a. s. Témou rozhovorov boli možnosti 
poskytutia finančných prostriedkov z EIB. 
Viceguvernér pricestoval na priateľské stretnutie           
s cieľom dozvedieť sa, či je zdravotnícke zariadenie 
ekonomicky zdravou spoločnosťou. Zoznámil sa 
sprostredím a fungovaním nemocnice.  

Odoslané: 9. 8. 2019 16:10:50

Predmet: RE: VIP spätná väzba

Dobrý deň,

som veľmi rada, že ste preventívne prehliadky opäť uviedli do prevádzky. Pre mňa 

osobne cenovo dostupnejšie a bližšie ako ponúkajú iné organizácie.

Mala som obavy ako to bude prebiehať, ale inštruktáž a jednotlivé ambulancie 

boli nápomocné, ochotne odpovedali na moje otázky, všetko mi bolo vysvetlené, 

prístup lekárov hodnotím veľmi kladne.

Dobre padlo aj občerstvenie. Za jeden deň som dostala odporúčania, ktoré mi           

u nás neboli za dlhšiu dobu poskytnuté. Ja som spokojná, a prajem Vám len 

takých „klientov“ ako som ja.

Odoslané: 8. 8. 2019 17:23:33

Predmet: RE: VIP spätná väzba
 

Nemocnica Poprad mi počas mojej VIP prehliadky dokázala, že v slovenskom 

zdravotníctve sú možné aj zázraky a svitá na lepšie časy. Za pár hodín dokázali 

zrealizovať na mojom tele toľko vyšetrení, koľko by som nedokázal vzhľadom na 

môj preplnený pracovný kalendár ani za pár mesiacov. Potom čo som viac ako          

5 rokov nebol u lekára, pretože nebol nato čas, mi za pár hodín povedali výsledok. 

Drobné malé kožné problémy, mierne zhoršený zrak, zdravé srdce a v zásade 

zdravý človek. Čiže skvelý výsledok a kopec ušetreného času. :-)

Odoslané: 6. 8. 2019 10:36:54

Predmet: RE: VIP spätná väzba
 

Pred prehliadkou:

Nemocnica Poprad s ponukou preventívnej prehliadky mi vyskočila cez google ako 

druhá alebo tretia v poradí, po nalogovaní na stránku nemocnice boli všetky 

informácie prístupné – aké vyšetrenia sú zahrnuté, ako prehliadka prebieha, 

inštrukcie k parkovaniu. Mailová aj telefonická komunikácia bola iba v malom 

rozsahu a len na veľmi špecifické otázky, nakoľko všetko bolo zrozumiteľné už na 

stránke.
 

Deň prehliadky:

Všetky informácie ohľadom preventívnej prehliadky od začiatku až dokonca boli 

veľmi zrozumiteľné popísané v priloženej fólii, takže bolo jednoduché sa 

orientovať a postupovať v jednotlivých vyšetreniach. V každej a jednej ordinácii, 

ktorú som navštívila, bol veľmi ochotný personál, ako sestry tak aj lekári. Na 

akúkoľvek otázku som dostala odpoveď a odporúčania od odborníkov, aj nad 

rámec preventívnej prehliadky. Keďže som poistencom iného zmluvného štátu tak 

doporučenie na ďalšie vyšetrenie mi pani doktorka vystavila aj samostatne od 

hlavnej správy (aj keď nie v angličtine, ale v latinčine, čo pomôže v komunikácii          

s holandskými lekármi). Tiež ma milo prekvapilo, že súčasťou správy boli aj RTG 

snímky na CD nosiči. 
 

Celkovo rozsah vyšetrení, ktoré som absolvovala v rozmedzí 4 hodín bol naozaj 

nadštandardný, ale komplexný a poskytol mi prehľad o mojom zdravotnom stave.
 

Oceňujem, že ste opätovne zaradili tento program, nakoľko veľa ľudí z okolia 

pracuje v zahraničí dlhodobo a raz za čas by privítalo takúto možnosť preverenia 

svojho zdravotného stavu. Ako som spomínala, v zahraničí veľmi takéto 

preventívne prehliadky nie sú štandardom a predsa len človek rozumie najviac vo 

svojom rodnom jazyku.
 

Držím palce do budúcnosti programu, ale aj vám a určite sa ešte ozvem                    

v budúcnosti, keďže tak skoro sa na Slovensko ešte nesťahujem.

Balík obsahuje

• Biochemické a hematologické vyšetrenia

• Vyšetrenie dychovej kapacity pľúc

• Sonografické vyšetrenie brušných orgánov

• Sonografické vyšetrenie prsníkov

• Kožné vyšetrenie + bonus v podobe  

 konzultácie v oblasti estetickej medicíny

• Očné vyšetrenie

• Ušno – nosno – krčné vyšetrenie

• Urologické vyšetrenie

• Gynekologické vyšetrenie

• Vyšetrenie kardiovaskulárneho systému,  

 EKG, echoKG

• Interné vyšetrenie

Balík nad 40 rokov obsahuje 

navyše

• Vyšetrenie onkomarkerov –  

 prítomnosti rakovinových buniek

• Mamografia

• Denzitometria

Balík obsahuje

• Biochemické a hematologické vyšetrenia

• Vyšetrenie dychovej kapacity pľúc

• Sonografické vyšetrenie brušných orgánov

• Kožné vyšetrenie + bonus v podobe   

 konzultácie v oblasti estetickej medicíny

• Očné vyšetrenie

• Ušno – nosno – krčné vyšetrenie

• Urologické vyšetrenie

• Vyšetrenie kardiovaskulárneho systému, 

 EKG, echoKG

• Interné vyšetrenie

Balík nad 40 rokov obsahuje navyše

• Vyšetrenie onkomarkerov –   

 prítomnosti rakovinových buniek

• Sonografické vyšetrenie prostaty

Nemocnica Poprad, a.s.   Banícka 803/28   058 45 Poprad  

www.nemocnicapp.sk    Tel: 0905 869 128   

prehliadky@nemocnicapp.sk    

Preventívne prehliadky vykonávame nad rámec verejného 

zdravotného poistenia pre samoplatcov. Podrobný rozpis vyšetrení 

nájdete na webovej stránke nemocnice. Pre objednávky a ďalšie 

informácie nás prosím kontaktujte.

to všetko vám zabezpečí vysoký komfort 
                            preventívnej prehliadky


