
noviny Nemocnice Poprad, a.s.noviny Nemocnice Poprad, a.s.

4
5-6 l 2017

ISSN 1339-8075

Dátum vydania: december 2017

Unikátna operácia v popradskej nemocnici

- red -

Za zdravím 
dvojmesačník pre klientov Nemocnice Poprad, a. s. Vydáva Nemocnica Poprad, a. s.  Šéfredaktorka: PhDr. Sylvia Galajda. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Nemocnica Poprad, a. s., Banícka 803/28, 058 45 
Poprad. IČO: 36513458. Telefóny: sekretariát 052/ 7125 767, ústredňa 052/ 7125 111, fax: 052/ 7125 555, inzercia a podnety 0905 869 128. 
E-mail: sekretariat@nemocnicapp.sk. Rozširuje Nemocnica Poprad, a. s. Nevyžiadané príspevky a fotografie redakcia nevracia, vyhradzuje si právo krátenia príspevkov. Pre-press: REPROGRAPH studio, s.r.o., 
Poprad. Tlač: Typopress-tlačiareň s.r.o., Košice • Dátum vydania: december 2017 • ročník vydávania: 4. ročník • evidenčné číslo: EV 5073/14 • ISSN 1339-8075

Lekári Oddelenia úrazovej chirurgie s JIS Nemocnice Poprad, a. s., ako prví 
na Slovensku zrealizovali úspešnú operáciu trieštivej zlomeniny panvy a to 
dna acetabula, (kĺbnej jamky a ľavej časti  panvy), pri ktorej bola hlavica 
stehnovej kosti vtlačená do panvy.

Lekári sa rozhodli využiť skúsenosti z odbornej konferencie Popradské 
lekárske dni 2017 (PLD), kde bola predstavená špeciálna dlaha MEDIN 
OMEGA vyvinutá v spolupráci s prednostom traumacentra a primárom 
traumatológie Krajskej Nemocnice Liberec, a. s., MUDr. Jaroslavom 
Šrámom. Na Popradských lekárskych dňoch dlahu a liečebný postup 
predstavil primár MUDr. Petr Nestrojil, CSc., z Kliniky úrazovej chirurgie FN 
Brno a lekári si mohli vyskúšať prácu s touto dlahou a tiež konzultovať s 
tvorcami možnosti jej využitia. Opodstatnenosť odborného vzdelávania sa 
následne potvrdila už o niekoľko mesiacov, keď lekári oddelenia úrazovej 
chirurgie s JIS v Poprade  museli operovať vážnu trieštivú zlomeninu panvy. 
„Bola to náročná operácia, ktorej predchádzala dôkladná príprava. 
Pomocou 3D konštrukcie sme si pripravili model panvy u spomínaného 
pacienta a následne sme vyformovali dlahu tak, aby dostatočne spevnila 
roztrieštenú zlomeninu a umožnila fixáciu jednotlivých fragmentov (tzv. 
vymodelovanie dlahy na mieru). Pri operácii došlo k úplnej rekonštrukcii 

kĺbnej plochy acetabula a úplnému napraveniu vtlačenej hlavice stehnovej 
kosti. V pooperačnom období  pacient plne rehabilitoval, zaťažoval a na 7-mi 
deň  bol prepustený do domáceho liečenia.“, uviedol primár Oddelenia 
úrazovej chirurgie s JIS Nemocnice Poprad, a. s., MUDr. Martin Lajoš.

Nemocnica Poprad, a. s., uvedeným výkonom opätovne potvrdila zavádzanie 
najnovších trendov a terapeutických pomôcok do liečebných postupov v 
prospech pacientov.
„Sme hrdí na to, že personál v popradskej nemocnici dokazuje napríklad aj 
prvenstvami v operatíve, že Nemocnica Poprad je svojimi výkonmi 
porovnateľná nielen so slovenskými univerzitnými a fakultnými 
nemocnicami, ale drží krok aj s mnohými zahraničnými pracoviskami,“ 
uviedol riaditeľ úseku liečebno-preventívnej starostlivosti MUDr. Miloš Kňaze, 
MPH. Vedenie nemocnice však jedným dychom dodáva, že v nastúpenom 
trende mieni pokračovať. "Vyžaduje si to komplexný prístup. Bude to naďalej 
nielen o systematickom zvyšovaní kvalifikácie násho odborného personálu, 
ale aj o pokračujúcej modernizácii prístrojového vybavenia a zázemia celej 
nemocnice," uviedol generálny riaditeľ Nemocnice Poprad, a. s., Ing. Peter 
Petruš, MBA.

Ležať v nemocnici, liečiť sa, môže priniesť aj množstvo nových zážitkov 

PRÁCA S ODPADOVÝM MATERIÁLOM

Nie vždy je to len nuda, smútok a bolesť. K liečbe malých pacientov pripútaných na nemocničné 

lôžko na Pediatrickom oddelení s JIS Nemocnice Poprad, a. s., prispievajú aj učiteľky zo ZŠ s MŠ pri 

ZZ Dolný Smokovec - elokovaného pracoviska detského oddelenia nemocnice Poprad. V 

uplynulých týždňoch v rámci projektového vyučovania nadobudli deti pohľad na inovatívne 

využitie prírodných a odpadových materiálov, rozvíjali si predstavivosť, fantáziu, zručnosť a 

upevňovali pozitívny vzťah k prírode.  Počas vytvárania tatranských makiet zabudli na chvíľu na 

chorobu a z nemocnice si odnesú aj milé zážitky.

VÝTVARNÉ KREATÍVNE UMENIE - ENKAUSTIKA

Možno ste doteraz nepočuli o výtvarnej technike zvanej enkaustika. Ide o maliarsku techniku, pri 

ktorej sa ako farbiace médium používa roztavený farebný vosk a tzv. enkaustická žehlička. Ľudovo 

povedané, maľovanie voskom na papier a iné materiály (plátno, sviečku atď.). Túto netradičnú 

techniku si vyskúšali žiaci ZŠ s MŠ pri ZZ Dolný Smokovec – elokovaného pracoviska detského 

oddelenia nemocnice Poprad. Proces maľovania prebiehal na báze improvizácie a využívania 

náhod. Bezprostredným maliarskym záznamom psychofyzických dispozícií žiaka „umelca“ bola 

schopnosť sebavyjadrenia sa – „to čo cítim, to maľbou vyjadrím“ = kreatívna sebarealizácia.

MIKULÁŠ V NEMOCNICI

Mikuláš nezabudol na malých 

pacientov a zavítal aj na Pediatrické 

oddelenie s JIS Nemocnice Poprad, a. s.

JESENNÁ TVORBA

Drevené paličky, pestrofarebné lístočky, malé šištičky, červené šipôčky... aaaa k tomu šikovné 

ručičky. Tvoriví a aktívni žiaci sa podieľali na tvorbe jesenných kreácií rôznorodého charakteru s 

využitím prírodného materiálu, ktorý nám ponúka príroda  plná „pokladov“. Zhotovené jesenné 

ikebany (viď. foto č.3), čaro jesenného stromu (viď. foto č.4), listový veniec (viď. foto č.5) navodili 

príjemnú jesennú atmosféru na detskom oddelení a spestrili jeho interiér. Jesenný čas sa stal 

ideálnym časom aj pre spoločné tvorenie listových obrazov v prírode (viď. foto č.6) Cieľom týchto 

aktivít bolo poskytnúť žiakom ZŠ s MŠ pri ZZ Dolný Smokovec – elokovaného pracoviska 

detského oddelenia nemocnice Poprad bohaté možnosti vedomého skúmania ich prírodného 

prostredia tak, aby sa rozvíjala ich predstavivosť, tvorivosť a záujem pracovať aj s prírodným 

materiálom.

MFHF

Príjemný čas strávili žiaci ZŠ s MŠ pri ZZ Dolný Smokovec - elokovaného pracoviska detského 

oddelenia nemocnice Poprad na prestížnom Medzinárodnom festivale horských filmov v 

popradskom kine Tatran (viď. foto č.2). Program pre školy ponúkal blok krátkometrážnych filmov z 

rôznych oblastí. Ich zaujímavé priebežné diskusie, debaty o sile videných príbehov a o tom, čo 

všetko obnáša byť psychicky, fyzicky pripravený na náročné výstupy alebo na prežitie v základných 

táboroch za extrémnych podmienok ich obohatili o nové poznatky, informácie ponuknuté 

organizátormi MFHF.

MESTOM PO CYKLOCHODNÍKU

Edukačná aktivita realizovaná pod názvom: Mestom po cyklochodníku (viď. foto č.1) dáva 

možnosť žiakom zo ZŠ s MŠ pri ZZ Dolný Smokovec - elokovaného pracoviska detského 

oddelenia nemocnice Poprad získať inovačnými spôsobom bohaté skúsenosti a zážitky z 

prostredia mimo detského oddelenia. Citlivým využívaním aktivít je možné u žiakov chorých a 

zdravotne oslabených rozvíjať emocionálne a sociálne cítenie, komunikačné zručnosti, kladný 

vzťah k pohybovej činnosti a zároveň im uľahčiť adaptačný proces na nové prostredie, v ktorom sa 

počas liečby určitý čas nachádzajú.

Kolektív učiteliek zo ZŠ s MŠ pri ZZ Dolný Smokovec - elokovaného pracoviska detského oddelenia nemocnice Poprad
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Modernizácia popradskej nemocnice z eurofondov Popradské líšky dali dobrú noc deťom v nemocnici 
V rámci 1. výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) uspelo 15 
nemocníc, ktoré získajú celkovo 65,5 mil. eur z eurofondov. Cieľom výzvy 
je modernizácia infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu 
zdravotnú starostlivosť, zvýšenie ich produktivity a efektívnosti vrátane 
lôžkového fondu a znižovania priemernej dĺžky hospitalizácie. Nemocnica 
Poprad peniaze použije na rekonštrukciu, prístavbu, materiálno-technické 
zabezpečenie, zdravotnícku techniku a zefektívnenie manažmentu 

Začnime si užívať Vianoce

pacienta. 
Ako uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Nemocnice 
Poprad, a. s., Ing. Peter Petruš, MBA:  „Prostriedky plánujeme prioritne využiť 
na stavebné práce a technologické vybavenie Urgentného príjmu 2. typu a 
dvoch oddelení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť. Zároveň 
chceme použiť finančné prostriedky na modernizáciu prístrojového 
vybavenia s cieľom zlepšenia kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti 
pre našich pacientov.“ 

Vianoce sú sviatky pokoja a lásky...tvrdia nám slogany. Keď sa poobzeráme 
okolo seba, máme pocit, že s blížiacimi sa Vianocami sú, naopak, ľudia viac 
nervózni, ponáhľajúci sa, podráždení, v strese...
Už od skorej jesene sme konfrontovaní s reklamami, ktoré útočia na naše 
podvedomie – čo všetko musíme mať, aby sme mali „šťastné“ Vianoce – to 
v ľuďoch vyvoláva pocity nespokojnosti, napätie, úzkosť. Vytráca sa 
skutočný duch Vianoc – nikde nepočujeme reklamu, ktorá by nás 
nabádala k vnútornému pokoju a rodinnej pohode.
Stres, ktorý mnohí z nás pociťujú s blížiacim sa koncom roka, súvisí nielen 
s Vianočnými sviatkami, ale aj s nahromadením úloh v práci. A keď sa k 
tomu pridá náš perfekcionizmus, máme „zarobené“ na veľkú psychickú 
záťaž. Vždy je to však otázka našich hodnôt a priorít.  Cestou je práca na 
sebe – situácie a veci okolo seba vnímame podľa toho, aký zmysel im 
pripíšeme.  Ak si povieme, že na Vianoce musíme mať vyleštené okná, 
vyprataný byt, napečených 10 druhov vianočného pečiva a nemáme 
dostatok času, následkom bude náš stres a nervozita. Ak si naopak, 

Dotyk prírody na pediatrickom oddelení popradskej nemocnice
fototapety s prírodnými scenériami, ktoré zdobia steny zatiaľ štyroch 

izieb. Personál oddelenia plánuje takýmto spôsobom skrášliť ďalšie izby 

pre malých pacientov. V predvianočnom čase im k tomu pomôže aj 

charitatívna akcia módnej návrhárky Jany Pištejovej, z ktorej výťažok 

poputuje aj do popradskej nemocnice.

Ženský hokejový klub Poprad si pripravil malý darček pre všetky deti, ktoré sa v tomto 
predvianočnom čase ocitli v nemocnici. Počas niekoľkých večerov hokejistky dávali dobrú noc 
deťom hospitalizovaným v Nemocnici Poprad. "Každý rok myslíme na tých, ktorí sú z rôznych 
dôvodov v nezávideniahodnej situácii a snažíme sa im pomôcť. V minulosti sme sa snažili 
pomáhať a robiť radosť deťom z detských domovov, v tomto roku sme sa rozhodli urobiť trošku 
radosti deťom v nemocnici," povedal tréner Popradských líšok Ivan Bednár. Líšky tak budú dávať 
dobrú noc nielen v rozprávkach, ale aj v skutočnosti. A s rozprávkami. "Vybrali sme si také 
rozprávky, ktoré by mali deti potešiť a urobiť im radosť. Ak nemôžu byť so svojimi skutočnými 
kamarátmi doma, tak prídeme za nimi s tými rozprávkovými, aby im spríjemníli chvíle 
odlúčenia.   A samozrejme neprídeme s prázdnymi rukami," dodala kapitánka Popradských líšok 
Patrícia Gorecká. Okrem popradskej nemocnice „líšky“ dali dobrú noc aj deťom v MŠ na 
Podtatranskej ulici.  - mga -

Mgr. Alexandra Trošoková

Ambulancia klinickej psychológie - red -

Motivujeme mladých k povolaniu zdravotnej sestry
V mesiaci november sa Nemocnica Poprad, a. s., zapojila ako hlavný partner 
Strednej zdravotníckej školy v Poprade do prípravy a realizácie aktivít 
prebiehajúcich v rámci Európskeho týždňa odborných zručností (20. – 24. 
novembra 2017). 
V poradí  jeho druhý ročník, spojený so súťažou o najzaujímavejšie podujatia 
organizované na Slovensku, vyhlasuje SAAIC – Národná agentúra programu 
Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. 
Cieľom realizovaných aktivít je  najmä podpora odborného vzdelávania a 
prípravy, zlepšenie jeho imidžu, príťažlivosti a kvality, pričom hlavnú úlohu 
zohráva aj zapojenie rôznych zainteresovaných strán. 
 V zmysle naplnenia vyššie spomenutých zámerov zodpovedné inštitúcie  
zorganizovali dva druhy interaktívnych seminárov, určených pre rôzne 
skupiny zúčastnených. 
Prvá aktivita, určená žiakom tretích a štvrtých ročníkov denného štúdia 
zdravotnícky asistent a zamestnancom nemocnice v kategórii sestra, 
zdravotnícky asistent, bola sústredená na ošetrovateľskú starostlivosť o 
pacientov so špecifickými problémami (chronickými ranami,  zavedenou 
PEG sondou, kolostómiou a ileostómiou). Tento interaktívny seminár 
prebiehal pod vedením certifikovanej sestry chirurgického oddelenia Bc. 
Kamily Plučinskej a svojou účasťou ho podporila aj riaditeľka úseku pre 
ošetrovateľstvo Nemocnice Poprad, a. s., Mgr. Eva Mušková. 
V druhej  fáze sa realizovali zaujímavé semináre, venované hygiene rúk, 
prezentované MVDr. Ivanom Antonym zo spoločnosti Hartmann - Rico spol. 
s. r. o., ktorých sa zúčastnili aj žiaci ôsmych a deviatych ročníkov základných 
škôl v popradskom okrese.
Odborné školenie bolo vo svojom úvode  obohatené  aj o motivačné 
prezentácie vrchnej sestry oddelenia Centrálneho príjmu Nemocnice 
Poprad, a. s., Mgr. Kataríny Poradovej,  hovorkyne a referentky pre styk s 
verejnosťou Nemocnice Poprad, a. s., PhDr. Sylvie Galajda a vyučujúcich 
zdravotníckych odborných predmetov, ktorých podnetný prejav, ako 
dúfame,  vzbudil u väčšiny prítomných záujem o krásne, ale stále 
nedocenené povolanie zdravotníka.     

http://www.erasmusplus.sk/

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 zabezpečiť 

dve akváriá, ktoré deti obdivujú už v príjmovej ambulancii, ale aj pri vstupe po 

prijatí na oddelenie. Nemalé účinky na podporu liečby majú i veľkoformátové 

Milé budúce mamičky!
Pôsobenie:

Plánované prednášky podľa zoznamu, adaptácia na tehotenstvo, príprava 

na pôrod, dojčenie, šestonedelie.

Spôsoby dýchania, príprava na pôrod, prítomnosť partnera pri pôrode, 

tehotenské cvičenia, exkurzia na oddelení, pôrodná sála.

Prednášky je možné absolvovať spolu s partnerom.

Potrebný je doklad od svojho gynekológa so súhlasom pre cvičenie.

 

    

Pre lepšiu spoluprácu a spokojnosť sme pre Vás pripravili Pôrodný plán 

Nemocnice Poprad, a. s., ktorý Vás oboznámi s priebehom pôrodu na našom 

oddelení a odpovie Vám na najčastejšie kladené otázky. Veríme, že tým 

prispejeme k Vašej spokojnosti a pôrod na našom oddelení bude pre Vás 

príjemnou spomienkou na novú etapu Vášho života.

Všetky informácie nájdete na našej stránke:    

            http://www.nemocnicapp.sk/?cat=18

Psychofyzická príprava na pôrod: prednášky, tehotenské cvičenia

Na kurz Psychofyzickej prípravy nie je nutné objednávať sa a nahlasovať 

vopred. Kurz sa začína vždy v pondelok o 13.30 (výnimkou v roku 2018 je 

utorok 3. apríla) v seminárnej miestnosti oddelenia na 9. poschodí.

V roku 2018 sa nové kurzy Psychofyzickej prípravy na pôrod začínajú:
 

Možnosť návštevy kurzu od 28. týždňa tehotnosti.

povieme, že toto nie sú dôležité veci, urobíme ich len ak budeme mať 
dostatok času – stresu sa zbavíme. Ak dokážeme od niektorých úloh 
upustiť, napokon zistíme, že sa nič hrozné nestalo. Dobré je si vopred 
naplánovať Vianoce podľa svojich možností a toho, čo sme schopní 
zvládnuť. To, čo nepovažujete za nutné, urobiť nemusíte. 
Podstatné sú vzťahy a šťastie ľudí, ktorí žijú v našej blízkosti. Nad tým by sme 
sa mali zamýšľať.
Vianoce nie sú o množstve darčekov pod stromčekom, o množstve jedla, o 
vyprataných domácnostiach. Vianoce sú o stíšení sa, o vnútorných a 
duchovných hodnotách, o stretnutí blízkych...
Prajem všetkým, aby ste našli vnútorný pokoj, dokázali v sebe nájsť 
skutočnú atmosféru Vianoc, dokázali sa tešiť so svojimi blízkymi vo svojich 
rodinách, oddýchli si od každodenného pracovného stresu a nabrali 
energiu do ďalších dní. 

Mgr. Andrea Myšičková

SZŠ Poprad

08.01.2018

19.02.2018

03.04.2018 – utorok!

14.05.2018

25.06.2018

06.08.2018

17.09.2018

29.10.2018

Kolektív  Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Nemocnice Poprad, a. s.
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Modernizácia popradskej nemocnice z eurofondov Popradské líšky dali dobrú noc deťom v nemocnici 
V rámci 1. výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) uspelo 15 
nemocníc, ktoré získajú celkovo 65,5 mil. eur z eurofondov. Cieľom výzvy 
je modernizácia infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu 
zdravotnú starostlivosť, zvýšenie ich produktivity a efektívnosti vrátane 
lôžkového fondu a znižovania priemernej dĺžky hospitalizácie. Nemocnica 
Poprad peniaze použije na rekonštrukciu, prístavbu, materiálno-technické 
zabezpečenie, zdravotnícku techniku a zefektívnenie manažmentu 

Začnime si užívať Vianoce

pacienta. 
Ako uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Nemocnice 
Poprad, a. s., Ing. Peter Petruš, MBA:  „Prostriedky plánujeme prioritne využiť 
na stavebné práce a technologické vybavenie Urgentného príjmu 2. typu a 
dvoch oddelení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť. Zároveň 
chceme použiť finančné prostriedky na modernizáciu prístrojového 
vybavenia s cieľom zlepšenia kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti 
pre našich pacientov.“ 

Vianoce sú sviatky pokoja a lásky...tvrdia nám slogany. Keď sa poobzeráme 
okolo seba, máme pocit, že s blížiacimi sa Vianocami sú, naopak, ľudia viac 
nervózni, ponáhľajúci sa, podráždení, v strese...
Už od skorej jesene sme konfrontovaní s reklamami, ktoré útočia na naše 
podvedomie – čo všetko musíme mať, aby sme mali „šťastné“ Vianoce – to 
v ľuďoch vyvoláva pocity nespokojnosti, napätie, úzkosť. Vytráca sa 
skutočný duch Vianoc – nikde nepočujeme reklamu, ktorá by nás 
nabádala k vnútornému pokoju a rodinnej pohode.
Stres, ktorý mnohí z nás pociťujú s blížiacim sa koncom roka, súvisí nielen 
s Vianočnými sviatkami, ale aj s nahromadením úloh v práci. A keď sa k 
tomu pridá náš perfekcionizmus, máme „zarobené“ na veľkú psychickú 
záťaž. Vždy je to však otázka našich hodnôt a priorít.  Cestou je práca na 
sebe – situácie a veci okolo seba vnímame podľa toho, aký zmysel im 
pripíšeme.  Ak si povieme, že na Vianoce musíme mať vyleštené okná, 
vyprataný byt, napečených 10 druhov vianočného pečiva a nemáme 
dostatok času, následkom bude náš stres a nervozita. Ak si naopak, 

Dotyk prírody na pediatrickom oddelení popradskej nemocnice
fototapety s prírodnými scenériami, ktoré zdobia steny zatiaľ štyroch 

izieb. Personál oddelenia plánuje takýmto spôsobom skrášliť ďalšie izby 

pre malých pacientov. V predvianočnom čase im k tomu pomôže aj 

charitatívna akcia módnej návrhárky Jany Pištejovej, z ktorej výťažok 

poputuje aj do popradskej nemocnice.

Ženský hokejový klub Poprad si pripravil malý darček pre všetky deti, ktoré sa v tomto 
predvianočnom čase ocitli v nemocnici. Počas niekoľkých večerov hokejistky dávali dobrú noc 
deťom hospitalizovaným v Nemocnici Poprad. "Každý rok myslíme na tých, ktorí sú z rôznych 
dôvodov v nezávideniahodnej situácii a snažíme sa im pomôcť. V minulosti sme sa snažili 
pomáhať a robiť radosť deťom z detských domovov, v tomto roku sme sa rozhodli urobiť trošku 
radosti deťom v nemocnici," povedal tréner Popradských líšok Ivan Bednár. Líšky tak budú dávať 
dobrú noc nielen v rozprávkach, ale aj v skutočnosti. A s rozprávkami. "Vybrali sme si také 
rozprávky, ktoré by mali deti potešiť a urobiť im radosť. Ak nemôžu byť so svojimi skutočnými 
kamarátmi doma, tak prídeme za nimi s tými rozprávkovými, aby im spríjemníli chvíle 
odlúčenia.   A samozrejme neprídeme s prázdnymi rukami," dodala kapitánka Popradských líšok 
Patrícia Gorecká. Okrem popradskej nemocnice „líšky“ dali dobrú noc aj deťom v MŠ na 
Podtatranskej ulici.  - mga -

Mgr. Alexandra Trošoková

Ambulancia klinickej psychológie - red -

Motivujeme mladých k povolaniu zdravotnej sestry
V mesiaci november sa Nemocnica Poprad, a. s., zapojila ako hlavný partner 
Strednej zdravotníckej školy v Poprade do prípravy a realizácie aktivít 
prebiehajúcich v rámci Európskeho týždňa odborných zručností (20. – 24. 
novembra 2017). 
V poradí  jeho druhý ročník, spojený so súťažou o najzaujímavejšie podujatia 
organizované na Slovensku, vyhlasuje SAAIC – Národná agentúra programu 
Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. 
Cieľom realizovaných aktivít je  najmä podpora odborného vzdelávania a 
prípravy, zlepšenie jeho imidžu, príťažlivosti a kvality, pričom hlavnú úlohu 
zohráva aj zapojenie rôznych zainteresovaných strán. 
 V zmysle naplnenia vyššie spomenutých zámerov zodpovedné inštitúcie  
zorganizovali dva druhy interaktívnych seminárov, určených pre rôzne 
skupiny zúčastnených. 
Prvá aktivita, určená žiakom tretích a štvrtých ročníkov denného štúdia 
zdravotnícky asistent a zamestnancom nemocnice v kategórii sestra, 
zdravotnícky asistent, bola sústredená na ošetrovateľskú starostlivosť o 
pacientov so špecifickými problémami (chronickými ranami,  zavedenou 
PEG sondou, kolostómiou a ileostómiou). Tento interaktívny seminár 
prebiehal pod vedením certifikovanej sestry chirurgického oddelenia Bc. 
Kamily Plučinskej a svojou účasťou ho podporila aj riaditeľka úseku pre 
ošetrovateľstvo Nemocnice Poprad, a. s., Mgr. Eva Mušková. 
V druhej  fáze sa realizovali zaujímavé semináre, venované hygiene rúk, 
prezentované MVDr. Ivanom Antonym zo spoločnosti Hartmann - Rico spol. 
s. r. o., ktorých sa zúčastnili aj žiaci ôsmych a deviatych ročníkov základných 
škôl v popradskom okrese.
Odborné školenie bolo vo svojom úvode  obohatené  aj o motivačné 
prezentácie vrchnej sestry oddelenia Centrálneho príjmu Nemocnice 
Poprad, a. s., Mgr. Kataríny Poradovej,  hovorkyne a referentky pre styk s 
verejnosťou Nemocnice Poprad, a. s., PhDr. Sylvie Galajda a vyučujúcich 
zdravotníckych odborných predmetov, ktorých podnetný prejav, ako 
dúfame,  vzbudil u väčšiny prítomných záujem o krásne, ale stále 
nedocenené povolanie zdravotníka.     

http://www.erasmusplus.sk/

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 zabezpečiť 

dve akváriá, ktoré deti obdivujú už v príjmovej ambulancii, ale aj pri vstupe po 

prijatí na oddelenie. Nemalé účinky na podporu liečby majú i veľkoformátové 

Milé budúce mamičky!
Pôsobenie:

Plánované prednášky podľa zoznamu, adaptácia na tehotenstvo, príprava 

na pôrod, dojčenie, šestonedelie.

Spôsoby dýchania, príprava na pôrod, prítomnosť partnera pri pôrode, 

tehotenské cvičenia, exkurzia na oddelení, pôrodná sála.

Prednášky je možné absolvovať spolu s partnerom.

Potrebný je doklad od svojho gynekológa so súhlasom pre cvičenie.

 

    

Pre lepšiu spoluprácu a spokojnosť sme pre Vás pripravili Pôrodný plán 

Nemocnice Poprad, a. s., ktorý Vás oboznámi s priebehom pôrodu na našom 

oddelení a odpovie Vám na najčastejšie kladené otázky. Veríme, že tým 

prispejeme k Vašej spokojnosti a pôrod na našom oddelení bude pre Vás 

príjemnou spomienkou na novú etapu Vášho života.

Všetky informácie nájdete na našej stránke:    

            http://www.nemocnicapp.sk/?cat=18

Psychofyzická príprava na pôrod: prednášky, tehotenské cvičenia

Na kurz Psychofyzickej prípravy nie je nutné objednávať sa a nahlasovať 

vopred. Kurz sa začína vždy v pondelok o 13.30 (výnimkou v roku 2018 je 

utorok 3. apríla) v seminárnej miestnosti oddelenia na 9. poschodí.

V roku 2018 sa nové kurzy Psychofyzickej prípravy na pôrod začínajú:
 

Možnosť návštevy kurzu od 28. týždňa tehotnosti.

povieme, že toto nie sú dôležité veci, urobíme ich len ak budeme mať 
dostatok času – stresu sa zbavíme. Ak dokážeme od niektorých úloh 
upustiť, napokon zistíme, že sa nič hrozné nestalo. Dobré je si vopred 
naplánovať Vianoce podľa svojich možností a toho, čo sme schopní 
zvládnuť. To, čo nepovažujete za nutné, urobiť nemusíte. 
Podstatné sú vzťahy a šťastie ľudí, ktorí žijú v našej blízkosti. Nad tým by sme 
sa mali zamýšľať.
Vianoce nie sú o množstve darčekov pod stromčekom, o množstve jedla, o 
vyprataných domácnostiach. Vianoce sú o stíšení sa, o vnútorných a 
duchovných hodnotách, o stretnutí blízkych...
Prajem všetkým, aby ste našli vnútorný pokoj, dokázali v sebe nájsť 
skutočnú atmosféru Vianoc, dokázali sa tešiť so svojimi blízkymi vo svojich 
rodinách, oddýchli si od každodenného pracovného stresu a nabrali 
energiu do ďalších dní. 

Mgr. Andrea Myšičková

SZŠ Poprad

08.01.2018

19.02.2018

03.04.2018 – utorok!

14.05.2018

25.06.2018

06.08.2018

17.09.2018

29.10.2018

Kolektív  Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Nemocnice Poprad, a. s.
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Lekári Oddelenia úrazovej chirurgie s JIS Nemocnice Poprad, a. s., ako prví 
na Slovensku zrealizovali úspešnú operáciu trieštivej zlomeniny panvy a to 
dna acetabula, (kĺbnej jamky a ľavej časti  panvy), pri ktorej bola hlavica 
stehnovej kosti vtlačená do panvy.
 
Lekári sa rozhodli využiť skúsenosti z odbornej konferencie Popradské 
lekárske dni 2017 (PLD), kde bola predstavená špeciálna dlaha MEDIN 
OMEGA vyvinutá v spolupráci s prednostom traumacentra a primárom 
traumatológie Krajskej Nemocnice Liberec, a. s., MUDr. Jaroslavom 
Šrámom. Na Popradských lekárskych dňoch dlahu a liečebný postup 
predstavil primár MUDr. Petr Nestrojil, CSc., z Kliniky úrazovej chirurgie FN 
Brno a lekári si mohli vyskúšať prácu s touto dlahou a tiež konzultovať s 
tvorcami možnosti jej využitia. Opodstatnenosť odborného vzdelávania sa 
následne potvrdila už o niekoľko mesiacov, keď lekári oddelenia úrazovej 
chirurgie s JIS v Poprade  museli operovať vážnu trieštivú zlomeninu panvy. 
„Bola to náročná operácia, ktorej predchádzala dôkladná príprava. 
Pomocou 3D konštrukcie sme si pripravili model panvy u spomínaného 
pacienta a následne sme vyformovali dlahu tak, aby dostatočne spevnila 
roztrieštenú zlomeninu a umožnila fixáciu jednotlivých fragmentov (tzv. 
vymodelovanie dlahy na mieru). Pri operácii došlo k úplnej rekonštrukcii 

kĺbnej plochy acetabula a úplnému napraveniu vtlačenej hlavice stehnovej 
kosti. V pooperačnom období  pacient plne rehabilitoval, zaťažoval a na 7-mi 
deň  bol prepustený do domáceho liečenia.“, uviedol primár Oddelenia 
úrazovej chirurgie s JIS Nemocnice Poprad, a. s., MUDr. Martin Lajoš.
 
Nemocnica Poprad, a. s., uvedeným výkonom opätovne potvrdila zavádzanie 
najnovších trendov a terapeutických pomôcok do liečebných postupov v 
prospech pacientov.
„Sme hrdí na to, že personál v popradskej nemocnici dokazuje napríklad aj 
prvenstvami v operatíve, že Nemocnica Poprad je svojimi výkonmi 
porovnateľná nielen so slovenskými univerzitnými a fakultnými 
nemocnicami, ale drží krok aj s mnohými zahraničnými pracoviskami,“ 
uviedol riaditeľ úseku liečebno-preventívnej starostlivosti MUDr. Miloš Kňaze, 
MPH. Vedenie nemocnice však jedným dychom dodáva, že v nastúpenom 
trende mieni pokračovať. "Vyžaduje si to komplexný prístup. Bude to naďalej 
nielen o systematickom zvyšovaní kvalifikácie násho odborného personálu, 
ale aj o pokračujúcej modernizácii prístrojového vybavenia a zázemia celej 
nemocnice," uviedol generálny riaditeľ Nemocnice Poprad, a. s., Ing. Peter 
Petruš, MBA.

Ležať v nemocnici, liečiť sa, môže priniesť aj množstvo nových zážitkov 

PRÁCA S ODPADOVÝM MATERIÁLOM

Nie vždy je to len nuda, smútok a bolesť. K liečbe malých pacientov pripútaných na nemocničné 

lôžko na Pediatrickom oddelení s JIS Nemocnice Poprad, a. s., prispievajú aj učiteľky zo ZŠ s MŠ pri 

ZZ Dolný Smokovec - elokovaného pracoviska detského oddelenia nemocnice Poprad. V 

uplynulých týždňoch v rámci projektového vyučovania nadobudli deti pohľad na inovatívne 

využitie prírodných a odpadových materiálov, rozvíjali si predstavivosť, fantáziu, zručnosť a 

upevňovali pozitívny vzťah k prírode.  Počas vytvárania tatranských makiet zabudli na chvíľu na 

chorobu a z nemocnice si odnesú aj milé zážitky.

VÝTVARNÉ KREATÍVNE UMENIE - ENKAUSTIKA

Možno ste doteraz nepočuli o výtvarnej technike zvanej enkaustika. Ide o maliarsku techniku, pri 

ktorej sa ako farbiace médium používa roztavený farebný vosk a tzv. enkaustická žehlička. Ľudovo 

povedané, maľovanie voskom na papier a iné materiály (plátno, sviečku atď.). Túto netradičnú 

techniku si vyskúšali žiaci ZŠ s MŠ pri ZZ Dolný Smokovec – elokovaného pracoviska detského 

oddelenia nemocnice Poprad. Proces maľovania prebiehal na báze improvizácie a využívania 

náhod. Bezprostredným maliarskym záznamom psychofyzických dispozícií žiaka „umelca“ bola 

schopnosť sebavyjadrenia sa – „to čo cítim, to maľbou vyjadrím“ = kreatívna sebarealizácia.

MIKULÁŠ V NEMOCNICI

Mikuláš nezabudol na malých 

pacientov a zavítal aj na Pediatrické 

oddelenie s JIS Nemocnice Poprad, a. s.

JESENNÁ TVORBA

Drevené paličky, pestrofarebné lístočky, malé šištičky, červené šipôčky... aaaa k tomu šikovné 

ručičky. Tvoriví a aktívni žiaci sa podieľali na tvorbe jesenných kreácií rôznorodého charakteru s 

využitím prírodného materiálu, ktorý nám ponúka príroda  plná „pokladov“. Zhotovené jesenné 

ikebany (viď. foto č.3), čaro jesenného stromu (viď. foto č.4), listový veniec (viď. foto č.5) navodili 

príjemnú jesennú atmosféru na detskom oddelení a spestrili jeho interiér. Jesenný čas sa stal 

ideálnym časom aj pre spoločné tvorenie listových obrazov v prírode (viď. foto č.6) Cieľom týchto 

aktivít bolo poskytnúť žiakom ZŠ s MŠ pri ZZ Dolný Smokovec – elokovaného pracoviska 

detského oddelenia nemocnice Poprad bohaté možnosti vedomého skúmania ich prírodného 

prostredia tak, aby sa rozvíjala ich predstavivosť, tvorivosť a záujem pracovať aj s prírodným 

materiálom.

MFHF

Príjemný čas strávili žiaci ZŠ s MŠ pri ZZ Dolný Smokovec - elokovaného pracoviska detského 

oddelenia nemocnice Poprad na prestížnom Medzinárodnom festivale horských filmov v 

popradskom kine Tatran (viď. foto č.2). Program pre školy ponúkal blok krátkometrážnych filmov z 

rôznych oblastí. Ich zaujímavé priebežné diskusie, debaty o sile videných príbehov a o tom, čo 

všetko obnáša byť psychicky, fyzicky pripravený na náročné výstupy alebo na prežitie v základných 

táboroch za extrémnych podmienok ich obohatili o nové poznatky, informácie ponuknuté 

organizátormi MFHF.

MESTOM PO CYKLOCHODNÍKU

Edukačná aktivita realizovaná pod názvom: Mestom po cyklochodníku (viď. foto č.1) dáva 

možnosť žiakom zo ZŠ s MŠ pri ZZ Dolný Smokovec - elokovaného pracoviska detského 

oddelenia nemocnice Poprad získať inovačnými spôsobom bohaté skúsenosti a zážitky z 

prostredia mimo detského oddelenia. Citlivým využívaním aktivít je možné u žiakov chorých a 

zdravotne oslabených rozvíjať emocionálne a sociálne cítenie, komunikačné zručnosti, kladný 

vzťah k pohybovej činnosti a zároveň im uľahčiť adaptačný proces na nové prostredie, v ktorom sa 

počas liečby určitý čas nachádzajú.

Kolektív učiteliek zo ZŠ s MŠ pri ZZ Dolný Smokovec - elokovaného pracoviska detského oddelenia nemocnice Poprad
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Príloha

V pracovných dňoch od 7.00 do 15.30 hod. Kam ísť, ak mám tento zdravotný problém?

Akútny úraz - čerstvý (do 24 hod.)

Úraz starší ako 24 hod.

Akútna bolesť brucha, akútny zápal žíl,  ... 

Dlhodobá bolesť brucha, pruh, ochorenie 

konečníka, ciev, absces a iný chirurgický problém

Obličkový záchvat, zápal moč. ciest, akútna bolesť pri 

močení ...

Dlhodobý urologický problém ...

Akútna bolesť na hrudníku ...

Interné vyšetrenie, interné predoperačné vyšetrenie, 

dlhodobá bolesť na hrudníku, vysoký TK ...

Predoperačné anestéziologické vyšetrenie

Akútny neurologický problém chrbta, akútna bolesť 

hlavy ...

Dlhodobá bolesť chrbta, neurologické vyšetrenie ...

Gynekologické vyšetrenie

Odtiekla plodová voda, pravidelná pôrodná činnosť

Rana okolo oka až pod obočie, akútny očný problém, 

zápal oka, predmet v oku ...

Očný problém

Rany úst, pery, bolesť hrdla, nosa, ucha, krvácanie z nosa

Dlhodobý krčný, nosný,  ušný problém 

Hnačky, žltačka, horúčka s hnačkami, akútny infekčný 

problém ...

Dlhodobý infekčný problém

Uštipnutie hmyzom ak nie je alergická reakcia,  akútny 

kožný problém 

Dlhodobý kožný problém

chirurgicko – traumatologická ambulancia centrálneho príjmu na prízemí spojovacej chodby

s výmenným lístkom ambulancia úrazovej chirurgie (traumatologická) na 2. poschodí spojovacej chodby

chirurgická ambulancia na 2. poschodí polikliniky

s výmenným lístkom chirurgická ambulancia na 2. poschodí polikliniky

urologická ambulancia na 1. poschodí polikliniky

s výmenným lístkom urologická ambulancia na 1. poschodí polikliniky

ambulancia vnútorného lekárstva (interná) centrálneho príjmu na prízemí spojovacej chodby

s výmenným lístkom ambulancia vnútorného lekárstva  (interná) na 1. poschodí spojovacej chodby 

podľa spádovej oblasti

s výmenným lístkom anestéziologická ambulancia na 2. poschodí polikliniky

neurologická ambulancia centrálneho príjmu na prízemí spojovacej chodby

s výmenným lístkom neurologická ambulancia na 2. poschodí v pavilóne kožného stacionára

bez výmenného lístka v gynekologickej ambulancii podľa spádu prípadne podľa vlastného výberu

ambulancia pri pôrodnej sále na 9. poschodí lôžkovej časti nemocnice

oftalmologická ambulancia (očná) na 1. poschodí spojovacej chodby

s výmenným lístkom oftalmologická (očná) ambulancia podľa spádovej oblasti

otorinolaryngologická (ORL) ambulancia na 1. poschodí spojovacej chodby

s výmenným lístkom otorinolaryngologická (ORL) ambulancia na 1. poschodí spojovacej chodby

infektologická ambulancia v samostatnej budove vedľa geriatrického oddelenia

s výmenným lístkom infektologická ambulancia v samostatnej budove vedľa geriatrického oddelenia

dermatovenerologická (kožná) ambulancii na prízemí v pavilóne kožného stacionára

s výmenným lístkom dermatovenerologická ambulancia podľa spádovej oblasti



noviny Nemocnice Poprad, a.s.

Príloha

Cez víkend, sviatok od 7.00 do 07.00 a v pracovných dňoch od 15.30 do 7.00 hod.
Kam ísť, ak mám tento zdravotný problém?

Mám viac ako 19 rokov a mám bolesť, vysokú TT 

a nemám úraz

Nemám ešte 19 rokov a mám bolesť, vysokú TT 

a nemám úraz

Akútny úraz - čerstvý (do 24 hod.)

Úraz starší ako 24 hod.

Akútna bolesť brucha, akútny zápal žíl,  ... 

Dlhodobá bolesť brucha, pruh, ochorenie konečníka, 

ciev, absces a iný chirurgický problém

Obličkový záchvat, zápal močových ciest, akútna bolesť 

pri močení, potreba precievkovať

Dlhodobý urologický problém

Akútna bolesť na hrudníku

Dlhodobé internistické ťažkosti

Akútny neurologický problém chrbta, bolesť hlavy

Dlhodobá bolesť chrbta, bolesť kostí a kĺbov 

neúrazového charakteru

Akútne gynekologické vyšetrenie, krvácanie

Odtiekla plodová voda, pravidelná pôrodná činnosť

Zápal oka, predmet v oku, akútny očný problém, rana 

okolo oka až pod obočie

Rany úst, pery, bolesť hrdla, nosa, ucha, krvácanie z nosa

Dlhodobý krčný, nosný a ušný problém

Dlhodobý infekčný problém

Bolesť zuba

ambulancia LSPP pre dospelých na 1. poschodí polikliniky

ambulancia LSPP pre deti a dorast (za parkoviskom s rampami), po 22 hod. pediatrická príjmová 

ambulancia na 2. poschodí spojovacej chodby

chirurgicko – traumatologická ambulancia centrálneho príjmu na prízemí spojovacej chodby

najbližší pracovný deň všeobecný/obvodný lekár 

chirurgicko – traumatologická ambulancia centrálneho príjmu na prízemí spojovacej chodby

najbližší pracovný deň všeobecný/obvodný lekár 

urologická ambulancia pri urologickom oddelení na 1. poschodí lôžkovej časti

najbližší pracovný deň všeobecný/obvodný lekár 

ambulancia vnútorného lekárstva (interná) centrálneho príjmu na prízemí spojovacej chodby

najbližší pracovný deň všeobecný/obvodný lekár 

neurologická ambulancia centrálneho príjmu na prízemí spojovacej chodby

najbližší pracovný deň všeobecný/obvodný lekár 

gynekologická ambulancia UPS pri vstupe na pôrodnú sálu na 9. poschodí lôžkovej časti nemocnice 

(zvoniť na šestonedelie)

ambulancia pri vstupe na pôrodnú sálu na 9. poschodí lôžkovej časti nemocnice (zvoniť na pôrodnú sálu)

oftalmologická (očná) ambulancia na 1. poschodí spojovacej chodby v pracovných dňoch 

od 15.30 do 22.00 hod., cez víkendy a sviatky od 7.00 do 19.00 hod. 

otorinolaryngologická (ORL) ambulancia na 1. poschodí spojovacej chodby

najbližší pracovný deň všeobecný/obvodný lekár 

najbližší pracovný deň všeobecný/obvodný lekár 

ambulancia LSPP stomatologická nad hlavnou vrátnicou cez víkend a sviatok od 9.00 do 12.00 hod., 

počas školských prázdnin naviac aj v pracovné dni od 15.30 do 18.00 hod.


