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Slovo na úvod
Vážení klienti, pacienti, zamestnanci nemocnice,

v rukách držíte štvrté vydanie našich novín, ktoré sme zo štvrťročníka úspešne pretransformovali na 

dvojmesačník. Dôvodom pre toto rozhodnutie bola potreba aktívnejšej komunikácie v snahe 

informovať Vás o aktuálnom dianí v nemocnici a rôznych plánovaných či zrealizovaných zmenách v 

prospech klientov. Upozorníme Vás tiež na novinky a zaujímavosti v poskytovanej zdravotnej 

starostlivosti dôležité z pohľadu pacienta i odborného personálu a nebudú chýbať ani užitočné rady 

pri každej ceste za zdravím.

            Ing. Jozef Naščák, MPH

                         generálny riaditeľ

noviny Nemocnice Poprad, a.s.

noviny Nemocnice Poprad, a.s.

Nemocnica Poprad, a.s. otvorila novú ambulanciu klinickej psychológie
Nemocnica Poprad, a.s. prevádzkuje novú ambulanciu. Ambulanciu klinickej psychológie otvorila na 

základe požiadaviek zo strany verejnosti. Nachádza sa v pavilóne Kožného stacionára na 1. poschodí, 
č. dverí 129. Na vyšetrenie je možné objednať sa aj telefonicky na t.č.: 052/ 7125 389. Na prvé 

vyšetrenie je potrebný výmenný lístok od všeobecného lekára. Ambulancia má v tejto chvíli podpísané 

zmluvy s poisťovňami Union zdravotná poisťovňa, a.s. a DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.. Poistenci  

Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. platia za vyšetrenie podľa Cenníka Nemocnice Poprad, a.s..

ORDINAČNÉ HODINY
   Ordinácia  Obed  Ordinácia

  Pondelok:  7.00 - 12.00       12:00 – 12:30 12.30 - 14.00

  Utorok:        7.00 - 12.00       12:00 – 12:30 12.30 - 16.30

  Streda:        7.00 - 12.00       12:00 – 12:30 12.30 - 15.30

  Štvrtok:       7.00 - 12.00       12:00 – 12:30 12.30 - 17.30

  Piatok:        7.00 - 12.00       12:00 – 12:30 12.30 - 14.00

Psychologická ambulancia poskytuje dospelým pacientom:
• psychoterapiu dospelých (úzkosti, fóbie, depresie, panické poruchy, poruchy príjmu potravy, poruchy  

 spánku, vzťahové problémy, osobnostné problémy),

• krízovú intervenciu pri zvládaní náročných životných situácií (traumatické situácie, vážne ochorenie,  

 úmrtie blízkeho, rozvod, strata zamestnania a pod.),

• znižovanie nadváhy  metódou STOBu (kognitívne-behaviorálny prístup),

• psychologické vyšetrenia žiadateľov a držiteľov zbrojných pasov a iné

Psychologická ambulancia poskytuje deťom a ich rodinám:
• psychoterapiu detí a dospievajúcich,

• rieši problémy detskej úzkosti, strachu, porúch spánku, ťažkosti s enurézou a enkoprézou, problémy 

 s učením a so školou,

• poskytovanie krízovej intervencie pre rodičov v krízových situáciách, výchovné poradenstvo 

 pre rodičov a iné
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Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na športovo – benefičné podujatie VSE CITY RUN. Po úspechoch 

projektu v Poprade v rokoch 2009, 2010 a 2014 prichádza podujatie opäť do nášho mesta. Plánovaný 

termín konania je 10. jún 2015.

Koncept projektu VSE CITY RUN je opäť určený nielen milovníkom športu a aktívneho životného štýlu, 

ale aj mládeži, rodinám s deťmi i širokej verejnosti. Aj v tomto roku prispejú všetci účastníci nesúťažného 

štvorkilometrového behu kúpou štartového čísla na pomoc vybranej cieľovej skupine, ktorou bude 

tentokrát Nadácia Nádej pre vaše zdravie, nadácia Nemocnice Poprad, a.s. Nemocnica plánuje vyzbiera-

né prostriedky použiť na kúpu transportného ventilátora určeného na transport predčasne narodených 

detí a novorodencov v ohrození života. Okrem hudobného programu čaká na účastníkov i celodenný 

beh na stacionárnom páse so snahou o dosiahnutie maximálnej vzdialenosti, pretože každý ubehnutý 

kilometer bude prepočítaný koeficientom 33 € na finančnú hotovosť, ktorá bude taktiež súčasťou 

charitatívneho daru.

Viac informácií nájdete aj na oficiálnej webovej stránke podujatia www.cityrun.sk. 

Štartovné: dospelí 3,- €, deti, mládež a dôchodcovia 1,- €.

VSE City Run pre Nemocnicu Poprad

(red)

Od 1. júla bez poplatku 
za prednostné vyšetrenie
Vzhľadom na novelu zákona č. 577/2004 Z.z.    

o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej 

na základe verejného zdravotného poistenia     

a o úhradách za služby súvisiace                 

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, lekári 

môžu poplatok za prednostné vyšetrenie 

vyberať do 30. júna 2015.

Dotazníky spokojnosti pacienta
Vážení pacienti!

Počas Vašej hospitalizácie v nemocnici je možné 

anonymne ohodnotiť úroveň poskytovaných služieb.  

Na každom oddelení môžete vyplniť dotazník 

spokojnosti pacienta. Vaše odpovede pomôžu zlepšiť  

starostlivosť o Vás – našich pacientov.

Z dotazníkov vyplnených a odovzdaných v roku 2014 

sme zistili, že pacienti za najväčšie nedostatky 

považovali nezrekonštruované sociálne zariadenia. 

Známky jednotlivých oddelení boli od 1,19 do 2,21 (1 

– najlepšia, 5 - najhoršia). Aj preto sme postupne v 

roku 2014 začali rekonštruovať  sociálne zariadenia na 

jednotlivých oddeleniach. Aktuálne  máme  rezervu 

na internom (zrekonštruovaná časť sociálnych 

zariadení), ortopedickom, chirurgickom, 

gynekologickom a ORL oddelení. Rekonštrucia 

sociálnych zariadení na týchto oddeleniach je 

naplánovaná postupne na rok 2015. Kvalitu 

stravovania ohodnotili pacienti známkami od 1,5 do 

2,1. Kvalita ubytovania úzko súvisela s faktom, že 

niektoré z našich oddelení už prešli kompletnou 

rekonštrukciou. Najlepšie známky tak získali 

zmodernizované oddelenia: urologické, fyziatricko – 

rehabilitačné, oddelenie úrazovej chirurgie. 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti zo strany 

lekárov bolo hodnotené známkami  od 1,04 do 1,49. 

Zdravotné sestry a asistenti boli za poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti  ohodnotené známkami od  

1,05 do 1,50. Budeme radi, ak si počas Vašej 

hospitalizácie nájdete čas a vyplníte DOTAZNÍK 

SPOKOJNOSTI PACIENTA. Pre správne vyhodnotenie 

dotazníkov je nevyhnutné odpovedať na všetky 

otázky (časti A – E), prípadne Vaše odpovede doplňte 

o konkrétne podnety, 

nápady, konkretizujte Vaše 

skúsenosti. Na základe 

takto získaných informácií 

dokážeme veľmi adresne 

odstrániť zistené 

nedostatky a zlepšovať 

poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti v prospech 

pacienta i personálu.

     

                       Ďakujeme
(gal)(gal)

(gal)
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Banka ženského mlieka
Darcovstvo materinského mlieka má na Slovensku dlhoročnú tradíciu. 

Slovenské ženy patria medzi najlepšie dojky. Dojčili nielen svoje deti, ale aj 

deti žien, ktoré mlieko nemali. Odnášali mlieko do laktárii, ktoré boli 

zriaďované pri nemocniciach. Výžive materinským mliekom a banke 

ženského mlieka v Poprade sa venoval MUDr. Josef Čulík - ordinár 

neonatológ a MUDr. Štefan Rosipal - primár detského oddelenia. Banka 

ženského mlieka v Poprade pokračuje v ich myšlienkach.

Pre koho je určené materinské mlieko z mliečnej banky?
Materinské mlieko je určené predovšetkým pre nezrelých a chorých 

novorodencov na Jednotke intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti v 

Poprade, pre dojčatá hospitalizované na novorodeneckom a pediatrickom 

oddelení a ak je ho dostatok aj pre závažne chorých iných novorodencov a 

detí.

Kto sa môže stať darkyňou materinského mlieka?
Každá žena, ktorá nemá závažné ochorenie chronické alebo akútne 

ochorenie, nie je nosička antigénu hepatitídy B, C, HIV, ktorá dlhodobo 

neužíva lieky a nemá alergiu. Samozrejme musí mať nadbytok 

materinského mlieka a dodržiavať zdravú životosprávu.

Kde sa môže záujemkyňa o darcovstvo prihlásiť?
Telefonickým dohovorom s vedúcou sestrou detského oddelenia Mgr. 

Ingrid Ficovou č. tel. 0915 938 866 alebo s diétnou sestrou v banke 

ženského mlieka č. tel. 052/ 7125 668.

Robia sa darkyňam vyšetrenia?
Áno - mamičkám darkyňam sa odoberajú stery  (nos, hrdlo, konečník) a krv 

/ BWR, HIV, HBsAg. Výsledky musia byť negarívne.

Ako potom funguje zber materinského mlieka?
Mamičky zbierajú mlieko pri dodržiavaní hygienických zásad do 

špeciálnych fliaš. Darkyne sú poučené o jeho skladovaní a transporte. 

Banka ženského mlieka príjma mlieko v pracovných dňoch od 7:00 do 

15:00 hod. Existuje však aj bezplatná prepravná služba, ktorá prevezme 

mlieko od darkyne a dopraví ho do laktária, kde je evidované, vyšetrené, 

pasterizované a zamrazené.

Platí sa darkyňam za materinské mlieko?
Áno - za 1 liter materinského mlieka laktárium vyplatí 7,00 Eur.

Máte vždy dostatok materinského mlieka v ženskej banke?
Nie. Striedajú sa obdobia, keď je darkyň veľa s obdobiami tkz. "mliečnej 

suchoty", keď ho je veľmi málo. Podľa množstva ho môžeme použiť buď len 

Vážení pacienti, prax ukázala, že základom pre kvalitnú diagnostiku a 

následné poskytnutie zdravotnej starostlivosti je vzájomná komunikácia 

medzi pacientom a zdravotníckym personálom. Čím viac informácií o 

Vašom zdravotnom stave získa zdravotnícky pracovník, tým viac mu 

pomôžete pri Vašej liečbe.

Ponúkame Vám preto krátky návod, ako sa na komunikáciu v ambulancii 

lepšie pripraviť.

• Premyslite si vopred, čo všetko chcete lekárovi / sestre  povedať.  
 Pokiaľ podliehate stresu, svoje otázky alebo záchytné body si môžete  

 napísať vopred na papier. 

• Poskytnite všetky informácie. Čím presnejšie popíšete svoj stav, tým  

 viac pomôžete lekárovi stanoviť správnu diagnózu a liečbu. 

• Hovorte priamo a k veci. Opäť pripomíname, svoje otázky alebo   

 záchytné body si môžete napísať vopred na papier.   

• Buďte úprimný a otvorený. Nezabudnite na akékoľvek zmeny Vášho  

 zdravotného stavu! Pýtajte sa na všetko čo Vás v súvislosti s Vašim   

 zdravotným stavom trápi!

• Dôverujte svojmu lekárovi / sestre. Pýtajte sa na všetko, čomu   

 nerozumiete. Aj v tomto prípade je vhodné o otázkach premýšľať a   

 formulovať ich v domácom prostredí, ktoré pôsobí na človeka   

 pozitívne. Ostane Vám viac času na formulovanie ďalšich otázok, ktoré  

 môžu vzniknúť priamo v ambulancii pri komunikácii s lekárom /   

 sestrou.   

• Dodržiavajte všetky lekárove / sestrine pokyny - je to    

 predovšetkým vo Vašom záujme a pre Vaše dobro. 

• Pokiaľ máte akékoľvek pochybnosti, povedzte ich lekárovi /   
 sestre, nech sa týkajú čohokoľvek.

Rady pacientom

Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier a pôrodných asistentiek udeľovala Nemocnica Poprad, a.s. už po ôsmykrát  titul Sestra 

roka. Vo štvrtok  14. mája 2015 ocenilo vedenie nemocnice tri sestry titulom Sestra roka 2014. Generálny riaditeľ Nemocnice 

Poprad, a.s., Jozef Naščák, vo svojom príhovore poďakoval všetkým sestrám za ich nenahraditeľnú, odbornú a obetavú prácu a 

zablahoželal im k stúpajúcej kvalite ošetrovateľstva v našej krajine. Vyjadril tiež  presvedčenie, že táto úroveň bude i naďalej rásť k 

spokojnosti pacientov, sestier, ale i ostatných zdravotníckych pracovníkov. Spolu s riaditeľkou úseku ošetrovateľstva Nemocnice 

Poprad, a.s., Evou Muškovou, odovzdali ocenenie týmto sestrám:

(gal)

(gal)

Sestra roka 2014

Ocenené sestry získali okrem finančnej odmeny aj strieborný šperk v tvare srdca - „Biele srdce". Šperk vyhotovený zo strieborného drôtu technikou šitej 

čipky pre ocenené sestry vyhotovila Marta Filová, ktorá sa drotárskemu umeniu venuje od roku 1995. Podľa Slovenskej komory sestier a pôrodných 

asistentiek je tvar srdca prejavom humánnej komunikácie a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti sestier. Symbol bieleho 

srdca charakterizuje starostlivosť, poznanie a ľudskosť, ktoré sú najobsiahlejšou časťou duše a práce sestry. Zároveň biele srdce svojim symbolom spája       

a zjednocuje sestry z celého sveta. 

Viera Vantrubová z ORL 
získala titul Sestra roka 2014 
v chirurgických odboroch 

Monika Mazureková z OVL 
získala titul Sestra roka 2014 
v interných odboroch
 

Beáta Lazaráková z OCS 
získala titul Sestra roka 2014 v spoločných 
vyšetrovacích a liečebných zložkách

pre tých najzraniteľnejších, alebo si ho môžu kúpiť aj mamičky, ktoré 

nemajú dostatok mlieka v prvých dňoch dojčenia.

Chceli by ste povedať niečo na záver?
Materinské mlieko je  vzácna tekutina, veľmi dôležitá pre bábätko a ak ho 

majú nietoré mamičky nadbytok, prosíme, aby ho dopriali aj detičkám, 

ktoré to šťastie nemajú. Pomôžu im a čiastočne aj sebe. Určite budú            

z toho mať dobrý pocit.

              Na otázky odpovedala

              MUDr. Anna Antalíková
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Nukleárna medicína v Nemocnici Poprad, a.s.

Predstavujeme
Nukleárna medicína patrí v súčasnosti medzi najmodernejšie a 
najrýchlejšie sa rozvíjajúce medicínske odbory. Tento odbor sa na 
Slovensku začal budovať v polovici 50-tych rokov 20. storočia. Ak ako 
pacienti navštevujete najčastejšie všeobecného lekára, či zubára a 
netrápia Vás vážne zdravotné komplikácie, ani netušíte, že v areáli našej 
nemocnice sa nachádza jedno z trinástich slovenských pracovísk 
nukleárnej medicíny. 
Zaoberá sa diagnostikou a liečbou s využitím rádiofarmák, látok rôzneho 
zloženia, ktoré sa po aplikácii, najčastejšie vnútrožilovej, distribuujú v 
určitom tkanive, orgáne, tele, metabolizujú sa alebo sa z tela vylučujú. 
Tým, že sú označené rádionuklidom, dá sa ich lokalizáciu a rozmiestnenie 
v tele snímať pomocou zariadenia nazývaného gamakamera. 
Vyšetreniami je možné zistiť funkciu tkanív a orgánov a ich rozličné 
poruchy. Na našom pracovisku nukleárnej medicíny realizujeme široké 
spektrum vyšetrení a nemalú časť našich pacientov tvoria aj detskí 
pacienti. Medzi najvýznamnejšie vyšetrenia patrí scintigrafické vyšetrenie 
skeletu na zistenie nádorového ochorenia kostí, metastáz v kostiach z 
nádorov iných lokalizácií, ako je karcinóm prostaty, prsníka, pľúc, obličky, 
sledovanie účinnosti liečby u onkologických pacientov, degeneratívnych 
a zápalových ochorení kĺbov, pri podozrení na uvoľnenie endoprotézy 
kĺbov a nekrózy hlavice stehennej kosti. Pomocou fragmentov protilátok 
proti bielym krvinkám označených rádionuklidom vieme zobraziť 
zápalový proces v kostiach a v okolí endoprotéz kĺbov. 
Pri podozrení na pľúcnu embóliu sa používa vyšetrenie umožňujúce 
posúdenie prekrvenia s možnosťou odlíšenia od iných príčin 
spôsobujúcich zmeny súčasným vyšetrením vzdušnej časti pľúc. V 
kombinácii s vyšetrením žíl dolných končatín je možnosť potvrdenia 
alebo vylúčenia ich zápalového postihnutia a tvorby krvných zrazenín.
K významným vyšetreniam v nukleárnej medicíne patria vyšetrenia 
obličiek a odvodných močových ciest hlavne na posúdenie funkcie 
obličiek, na zistenie zmien ich počtu, veľkosti, tvaru a lokalizácie, 
pozápalových zmien, poruchy odtoku moču odvodnými močovými 
cestami s možnosťou odlíšenia, či ide o prekážku odtoku v močových 
cestách alebo len o ich rozšírenie. V rámci doplnkového vyšetrenia je 
možné zistiť aj spätný tok moču z močového mechúra do močovodov, 
ktorý môže viesť k poruche v odtoku a k zápalovým procesom. 
Z vyšetrení tráviaceho traktu sú významné najmä vyšetrenia slinných 
žliaz, pažeráka pri ťažkostiach s prehltávaním, pri spätnom prechode 
žalúdočného obsahu do pažeráka a pri poruchách vo vyprázdňovaní 
žalúdka, funkčné vyšetrenie žlčníka a žlčových ciest po vylúčení 
štrukturálnych zmien, vyšetrenia pečene a sleziny, v prípade pečene pri 
podozrení na nádor vychádzajúci z cievnych štruktúr, dôkaz Meckelovho 
divertikla v oblasti čreva. Pri podozrení na krvácanie v oblasti tráviaceho 
traktu, najmä jeho strednej a dolnej časti, je možnosť označiť červené 
krvinky pacienta a po spätnom podaní sledovať ich únik do čreva a 
odhaliť tak miesto krvácania.   
V rámci pátrania po príčine opuchov dolných končatín sa realizuje 
vyšetrenie zamerané na posúdenie funkcie lymfatických ciev dolných 
končatín. 
Vyšetrením prvej, tzv. strážnej (sentinelovej) lymfatickej uzliny a 
následnou detekciou počas operácie s odstránením danej uzliny je 
možné pacientov s kožným malígnym nádorom (melanómom) a 
pacientok s karcinómom prsníka ušetriť pred rozsiahlym operačným 

zákrokom a tým pred následnými komplikáciami vyplývajúcimi z tohto 
zákroku. 
Z endokrinológie majú význam vyšetrenia zamerané na funkciu a 
posúdenie charakteru uzlov štítnej žľazy, potvrdenie alebo vylúčenie 
nádorov prištítnych teliesok alebo ich lokalizáciu v oblasti hrudníka a 
potvrdenie alebo vylúčenie nádorov vychádzajúcich z neuroendokrinných 
tkanív, napr. drene nadobličiek.
Pri podozrení na Parkinsonovu chorobu je významné vyšetrenie zamerané 
na zobrazenie hustoty dopamínových transportérov v bazálnych gangliách 
mozgu, ktorých znížená hustota má za následok rozvoj príznakov daného 
ochorenia.
Pracovisko nukleárnej medicíny v Nemocnici Poprade, a.s. patrí na 
Slovensku medzi prvé pracoviská, kde sa vďaka hybridnej gamakamere 
SPECT/CT (jednofotónová emisná počítačová tomografia/počítačová 
tomografia, single photon emission computed tomography/computed 
tomography) začali realizovať hybridné vyšetrenia SPECT/CT v rámci 
vyšetrení kostí, pľúc, pečene, obličiek, lymfatických uzlín, štítnej žľazy, 
prištítnych teliesok. Tieto vyšetrenia umožňujú počítačové prekrytie („fúziu“) 
obrazu distribúcie rádiofarmaka v tele pacienta v priestore alebo v troch 
rovinách s CT (počítačová tomografia, computed tomography) obrazom a 
tým upresnenie lokalizácie chorobného procesu v anatomických 
štruktúrach. 
Vyšetrenia na oddelení nukleárnej medicíny sa vo všeobecnosti vyznačujú 
nižším radiačným zaťažením pre pacienta v porovnaní s inými 
zobrazovacími vyšetrovacími metódami. 
Z liečebných metód realizujeme na našom pracovisku aplikáciu 
rádiofarmaka do kolenného kĺbu, najmä pri chronickom dráždení alebo 
zápale vnútrokĺbnej výstelky s nadmernou tvorbou vnútrokĺbnej tekutiny a 
po vyčerpaní všetkých možností konzervatívnej liečby bez dosiahnutia 
očakávaného výsledku. Výsledky tejto liečby sú pre pacientov veľmi dobré.
Do budúcnosti očakávame ďalší rozvoj nukleárnej medicíny s vývojom 
nových druhov rádiofarmák určených na zobrazenie funkčných zmien v 

organizme, hustoty 
receptorov, transportných 
molekúl, množstva 
nahromadenia určitých látok v 
tele podieľajúcich sa na vzniku 
ochorení a ich vylučovanie. 
Veľkú úlohu zohráva aj vývoj a 
zdokonaľovanie prístrojovej 
techniky umožňujúcej 
snímanie pacienta, vrátane 
hybridných vyšetrení s 
magnetickou rezonanciou 
celého tela v rámci jedného 
vyšetrenia na oddelení 
nukleárnej medicíny.

      
MUDr. Jaroslav Weissensteiner
Oddelenie nukleárnej 
medicíny 
      

(gal)(gal)

Nemocnica Poprad pripravila počas kongresu LIVE prenosy z operačných sál 
Sekcia gynekologickej endoskopie SGPS a Gynekologicko - pôrodnícke 

oddelenie Nemocnice Poprad, a.s. zorganizovali v druhej polovici apríla 

celoslovenský kongres gynekologickej endoskopie. Hlavnou témou XVI. 

kongresu s domácou i medzinárodnou účasťou bola Orgán 

zachovávajúca chirurgia, ale prezentované boli i okruhy tém 

gynekologickej praxe vrátane 

liečiv, pomôcok a inej zdravotníckej techniky. V rámci prezentácie 

postupov v endoskopickej operatíve z rôznych pracovísk sa z 

Centrálnych operačných sál Nemocnice Poprad, a.s. uskutočnil LIVE 

prenos laparoskopickej hysterektómie. Na jednej z operačných sál 

operoval a prezentoval svoj postup zástupca primára Nemocnice 

Poprad, a.s., MUDr. Marián Raučina s 

MUDr. Zuzanou Martinkovou. Iný postup 

na druhej operačnej sále prezentoval 

prednosta II. Gynekologicko – 

pôrodníckej kliniky v Banskej Bystrici, 

Doc. MUDr. Tibor Bielik, PhD. 

Takmer 200 účastníkov kongresu 

privítalo možnosť priamej komunikácie s 

operatérmi, či konzultáciu zdravotného 

stavu. Úspešný kongres lekári využili na získanie nových informácií a výmenu 

skúsenosti s kolegami v ostatných nemocniciach. 
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Ponuka reklamného priestoru

Ponúkame  prenájom reklamnej plochy priamo v centre mesta Poprad a 

navyše na mieste s vysokou cirkuláciou ľudí, Vašich potenciálnych 

zákazníkov. Nemocnica Poprad, a.s. disponuje stovkami metrov reklamnej 

plochy v podobe oplotenia areálu nemocnice, ktorú ponúka na 

prenájom. Ide o priestor pre umiestnenie reklamných bannerov výšky 140 

cm a takmer neobmedzenej šírky. Priestor ponúkame celoročne, v cene 

90,- Eur bez DPH / m²  /12 mesiacov. Ide o plochy na oplotení na 

Zdravotníckej ulici, na ulici Joliota Curie pri hlavnom komunikačnom ťahu 

spájajúcom sídlisko s centrom mesta. Ďalej ide o možnosť umiestnenia 

reklamy na minimálne 3 LCD obrazovkách, ktoré sa nachádzajú na 

prízemí komplementu (spojovacia chodba) nemocnice pri Oddelení 

centrálneho príjmu, na 1. poschodí polikliniky a na 1. poschodí 

komplementu. Priemerná denná návštevnosť počas pracovného týždňa v 

nemocnici je cca 5000 ľudí.

Reklamné spoty je možné dodať v dĺžke do 30 alebo do 60 sekúnd. 

Vysielanie spotu nad časový rámec je možné po úprave cenníkovej ceny.

Spoty sa vysielajú každý pracovný deň od 7:00 do 14:00 a to minimálne 

2 x v hodine.

Ponúkame tiež možnosť inzerovať v týchto novinách.

Bližšie informácie a info o cenách na tel. č. 0905 869 128.
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Bufet ponúkajúci služby klientom Nemocnice Poprad, a.s. sa nachádza v 

lôžkovej časti nemocnice na -1. poschodí (1.suterén). Bufet je otvorený denne 

od pondelka do piatku od 6:30 do 16.00, v sobotu, nedeľu a počas sviatkov od 

12:00 do 15:00. Bufet ponúka okrem iného výrobky studenej kuchyne, šaláty a 

tiež koláče a zákusky a jeho služby môžete využiť aj pri organizovaní rôznych 

podujatí s občerstvením. Dobrú chuť! :)

PRENÁJOM PRIESTOROV

Nemocnica Poprad, a.s. ponúka priestory na prenájom

v budove     Kožného pavilónu na 1. poschodí.      Budova 

Kožného pavilónu bola rekonštruovaná v roku 2008. Ide 

o zateplenú dvojposchodovú budovu s plastovými 

oknami. Na poschodia vedie schodisko a schodisková 

plošina pre imobilných pacientov. Informácie o cenách 

nájdete v cenníku výkonov.

Kontaktujte nás telefonicky 052/ 7125 282

UNAVENÉ NOHY – 
SVIEŽA PLEŤ 

10 x lymfodrenáž

10x kryomasáž tváre

zľava 20%   akciová cena:         80,20 €

Tel.: 052/ 7125 832
• 0948 097 990 • 0948 097 991

kozmetika@nemocnicapp.sk

AKCIE PLATIA DO 30.06.2015

JEMNÁ A HLADKÁ 
PLEŤ II.

3 x diamantová dermabrázia

3 x aplikácia séra Matrícium

zľava 20%   akciová cena:        50,40 €

VITAMÍNOVÁ BOMBA 
PRE PLEŤ

3 x mezoterapia tváre a krku

zľava 20%   akciová cena:         110,40 €

VLASOVÁ 
MEZOTERAPIA

4 x vlasová mezoterapia

zľava 20%   akciová cena:         131,20 €

RELAX BALÍK

1 x masáž tváre a dekoltu

1x EGF Refresh/Tight maska na tvár

zľava 20%   akciová cena:         20,80 €

ZRELÁ PLEŤ
odlíčenie, tonizácia, naparenie pleti

skin scrubber – ultrazvukové čistenie pleti

pleťová maska - revitalizačná

aplikácia séra

zľava 20%   akciová cena:         20,00 €

STOP POTENIU!
1 x aplikácia botulotoxínu 

na korekciu nadmerného potenia 

- podpazušie

 akciová cena:         320,00 €

FOTOOMLADENIE 
TVÁRE

2 x IPL ošetrenie tváre

bonus zdarma: 1 x IPL ošetrenie tváre 

akciová cena:         110,00 €

HYDRATÁCIA 
A SPEVNENIE TVÁRE

4 x ultrazvukové ošetrenie pleti

4 x aplikácia gélu pod ultrazvuk

zľava 20% akciová cena:         38,40 €

CELULITÍDA – 
JEDNA OBLASŤ

5 x ultrazvukové ošetrenie

5x aplikácia anticelulitídového gélu

5x lymfodrenáž DK

zľava 30% akciová cena:         89,25 €

Jarná ponuka služieb

Voľné priestory

1. poschodie

Bufet Nemocnice Poprad, a.s.

oplotenie, obrazovky, noviny

Nemocnica Poprad, a.s.   Banícka 803/28   058 45 Poprad   www.nemocnicapp.sk 
Tel: 0918 983 327   052/ 7125 284   052/ 7125 669    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.

Program LADY alebo 
GENTLEMAN je určený pre 

pracovne zaťažené osoby, 

u ktorých je vyššie riziko 

infarktu či iného vážneho 

poškodenia zdravia. 

Program ponúka celú škálu 

diagnosticko-preventívnych 

vyšetrení, vrátane 

kardiovaskulárnej prehliadky 

a ultrazvukových vyšetrení.

to všetko vám zabezpečí vysoký komfort 
                            preventívnej prehliadky

Vaše zdravie 

na 1. mieste 

balík LADY alebo GENTLEMAN

Sprievodcovia ponúkajú pomoc pacientom 
i klientom nemocnice  

Nemocnica Poprad, a.s. v snahe o skvalitnenie poskytovaných služieb zriadila 
SPRIEVODCOV, ktorých poslaním je pomoc pacientom a návštevníkom. Dlhoročné 
skúsenosti ukázali, že množstvo ľudí potrebuje v nemocnici pomoc v mnohých  
prípadoch  ešte skôr, ako sa dostanú do rúk zdravotníckeho personálu.  Nevedia na 
koho sa majú so svojim problémom obrátiť, majú problém s orientáciou v 
priestoroch nemocnice, prípadne sa jednoducho ostýchajú opýtať u informátora.  
Niektorí pacienti sú v strese zo svojho zdravotného problému, iní z nepoznaného 
miesta. Práve tu nastupuje úloha sprievodcov, ktorých nájdete na prízemí 
nemocnice v priestoroch INFORMÁTORA medzi hlavným vchodom a vchodom od 
centrálneho príjmu. SPRIEVODCOVIA sú viditeľne označení tričkom s logom 
nemocnice a nápisom  „Sprievodca“.  Sprievodcovia sú pripravení pomôcť všetkým 
klientom nemocnice vrátane imobilných pacientov. 


