
Slovo na úvod
Milí čitatelia, klienti, pacienti, zamestnanci nemocnice,

je mi veľkou cťou prihovoriť sa Vám prostredníctvom augustového vydania novín Za zdravím.                    

V zdanlivo pokojných dovolenkových letných mesiacoch zarezonovalo vo verejnosti niekoľko 

tragických udalostí.  Tie nám pripomenuli, aký krehký je život či zdravie človeka a ako veľmi by sme 

mali tieto hodnoty chrániť. Vyslovujem preto personálu nemocnice úctu, uznanie a vďaku za 

odvedenú prácu a prajem veľa síl a správnych rozhodnutí v ďalších pracovných i osobných aktivitách. 

V aktuálnom vydaní našich novín nájdete mnoho užitočných informácií týkajúcich sa poskytovania 

zdravotnej starostlivosti v popradskej nemocnici, nechýbajú ani ďalšie zaujímavosti z pohľadu 

pacienta i odborného personálu. 

Čitateľom augustového vydania novín Za zdravím prajem príjemné čítanie.           

           Ing. Jozef Naščák, MPH

           generálny riaditeľ

Reakcie po bodnutí hmyzom
V letnom období a začiatkom jesene sú časté bodnutia lietajúcim hmyzom. V našich podmienkach 

ide vo väčšine prípadov o bodnutie osou obyčajnou (Vespula vulgaris), osou útočnou (Vespula 

germanica) a sršňom obyčajným (Vespa crabro). Osy a sršne sú prirodzene agresívne a človeka 

napádajú aj spontánne. Ich žihadlo je hladké a bez ostňov, preto v koži neostáva a osa aj sršeň 

môžu bodať opakovane. Menej častejšie sa jedná o bodnutie včelou medonosnou (Apis mellifera) 

a čmeľom (Bombus). Nie sú prirodzene agresívne a bodajú len v ohrození či pri pocite 

nebezpečenstva. Ich žihadlo obsahuje ostne a po bodnutí ostáva v koži. 

Reakcie po bodnutí lietajúcim blanokrídlym hmyzom sú rôzne, od jednoduchých lokálnych reakcií 

až po život ohrozujúcu anafylaxiu či anafylaktický šok. Tieto reakcie sú sprostredkované na jednej 

strane zápalovou reakciou tela, na strane druhej prítomnosťou včelieho či osieho jedu. Lokálne 

reakcie vznikajú ihneď v mieste bodnutia a zahŕňajú mierny opuch, začervenanie kože, žihľavku a 

svrbenie. Nevyžadujú lekárske ošetrenie, vo väčšine prípadov postačí studený obklad a aplikácia 

mastí či gélov s obsahom antihistaminík. Ťažšie lokálne reakcie môžu vzniknúť pri flegmóne 

(neohraničený zápal kože) a sú charakteristické väčším opuchom a začervenaním (10 - 15 cm), 

výraznou bolestivosťou a neutíchajúcim svrbením. S takýmito ťažkosťami je už potrebné navštíviť 

lekára, ten by mal zvážiť potrebu antibiotickej terapie a ďalšie vyšetrenie u odborníka 

imuno-alergológa. Najťažšie reakcie po bodnutí hmyzom sú celkové (systémové) reakcie 

postihujúce aj vzdialené orgány a orgánové systémy (koža mimo miesta bodnutia, dýchací systém, 

tráviaci trakt, kardiovaskulárny systém). U predisponujúcich jedincov (atopia, alergia) dochádza po 

opakovanom bodnutí (v rozmedzí niekoľkých dní, ale aj mesiacov či rokov) k tvorbe špecifických 

IgE protilátok a k prudkému uvoľneniu látok zo špeciálnych typov bielych krviniek, ktoré nazývame 

bazofily a mastocyty. Takéto celkové reakcie sa v rozmedzí 15 - 60 minút po bodnutí prejavujú 

generalizovaným postihnutím kože v zmysle opuchov, žihľavky a svrbenia. Opuchom dýchacích 

ciest dochádza k sťaženému dýchaniu, môžu sa objaviť bolesti brucha, zvracanie a hnačky. 

Postihnutím srdca a ciev dochádza k poklesu krvného tlaku.  Takúto reakciu nazývame anafylaxia a 

bez špeciálnej prednemocničnej a nemocničnej liečby môže vyústiť až k anafylaktickému šoku – 

obehové zlyhanie, strata vedomia a smrť. 

K prevencii bodnutia jedovatým hmyzom patrí dodržiavanie režimových opatrení pri pobyte vo 

voľnej prírode: nechodiť naboso, nepoužívať pestré a farebné oblečenie, nepoužívať „lákadlá na 

hmyz“ (parfémy, laky a tužidlá na vlasy, aromatické mydlá, telové mlieka a deodoranty). Pozor si 

treba dávať pri konzumácii sladkých nápojov a ovocia v prírode, vyhýbať sa rizikovým miestam 

(staré kmene stromov), zachovať pokoj a obmedziť prudké pohyby v prítomnosti včely a osy. 

Človek, ktorý prekonal ťažšiu lokálnu reakciu po bodnutí hmyzom, by mal byť vyšetrený                         

u odborníka. Ľudia s dokázanou alergiou na bodnutie včelou či osou by mali mať vždy po ruke 

adrenalínový autoinjektor a byť poučení o jeho používaní v prípade nežiadúcej anafylaktickej 

reakcie.

         MUDr.  M.  Repko, MUDr. B. Šoltýsová

         Pediatrické oddelenie s JIS

noviny Nemocnice Poprad, a.s.

lekári radia

čítanie.

Ingggggggggggggggggggggggggg. JoJoJoJoJJoJoJoJoJJoJJJoooooJJJJ zef Naščák, MPPPPPPPPPPPPPPPPPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggeeneeeeeeeeeeeeeeeee erálny riaditeľ

08 l 2015
ISSN 1339-8075

Dátum vydania: august 2015

Dotazníky spokojnosti pacienta
Vážení pacienti!

Budeme radi, ak si počas Vašej hospitalizácie nájdete 

čas a anonymne 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

              

Čo by ste mali vedieť o bleskoch

Čo sa deje s ľudským telom po zásahu bleskom?

Ako sa pri búrke spojenej s bleskovou 
činnosťou správať?

Po zásahu bleskom dochádza v ľudskom tele 

alebo aj na ľudskom tele k rôznym zmenám -  od 

povrchových popálenín až po zastavenie srdcovej 

činnosti. Ak nie je poskytnutá adekvátna lekárska 

pomoc, môže dôjsť až k zastaveniu srdcovej 

činnosti a následne smrti postihnutého. V ľahších 

prípadoch  sú zásahy bleskom často spojené aj        

s pádmi, bezvedomím, s popáleninami a rôznymi 

typmi zranení, ktoré vznikajú hlavne pri páde.

Záleží na tom, v akom prostredí dochádza              

k bleskovej činnosti. Ak je to niekde v horách 

alebo v dolinách, pôsobí  tam obrovská tlaková 

vlna, ktorá môže poškodiť sluchový aparát, 

niekedy aj zrak. Napríklad, keď má človek na 

očiach okuliare, môže dôjsť k popáleniu tváre 

alebo poškodeniu zraku.

Všeobecná rada znie, aby sa človek podľa 

možnosti vyhýbal prostrediu, v ktorom práve 

dochádza k bleskovej činnosti. Ak sa v takom 

prostredí vyskytne, odporúča sa zísť do nižších 

lokalít, neukrývať sa pod vysoké predmety.              

V dnešnej dobe bleskom pomáha mobilný 

telefón, rada teda znie  všetko pozhadzovať zo 

seba a niekde sa schovať, opakujem nie pod 

vysoký predmet.

        

                   MUDr. Martin Lajoš

        Oddelenie úrazovej chirugie s JIS
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Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS (OUCH s JIS)

Rozvoj úrazovej chirurgie alebo traumatológie v Poprade sa datuje na 
koniec 60-tych rokov 20. storočia. V Poprade vtedy existovala prvá 
nemocnica, ktorá bola umiestnená v mestskej časti Spišská Sobota. Jej 
iniciátorom a zakladateľom bol Dr. Augustín Szász. Dôležitým 
momentom pre budovanie traumatológie bola organizácia MS FIS v 
klasických lyžiarskych disciplínach na Štrbskom Plese v roku 1970. 
Nemenej dôležitá bola prítomnosť vysokých hôr v blízkosti Popradu, 
rozvoj vysokohorskej turistiky a teda potreba traumatológie pre tatranskú 
oblasť i samotný Poprad. V tom čase bol primárom oddelenia MUDr. 
Ľubomír Obořil, ktorý bol primárom Traumatologického oddelenia aj v 
novej (dnešnej) nemocnici v centre Popradu po jej otvorení v roku 1974. 
Oddelenie malo v tom čase 59 lôžok. 

Dnes má traumatologické oddelenie s názvom Oddelenie úrazovej 
chirurgie s JIS 47 lôžok. Nachádza sa na 6. poschodí  v lôžkovej časti 
nemocnice. Oddelenie s dlhou tradíciou, kvalifikovaným a skúseným 
personálom poskytuje kompletnú starostlivosť o úrazových pacientov a 
poúrazové stavy z okresov Poprad a Kežmarok, s dosahom na klientelu z 
celého sveta vďaka blízkosti Vysokých Tatier a z okolitých okresov v rámci 
dosahu Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. 

Na Oddelení úrazovej chirurgie vykonávajú lekári operácie všetkých 
poranení pohybového aparátu, kraniocerebrálnych poranení, poranení 
hrudníka a brucha, zlomeniny chrbtice, vertebroplastiky, ošetrovanie 
popálenín, detská traumatológia.

Lôžková časť oddelenia je tvorená aseptickou ošetrovacou jednotkou s 8 
trojlôžkovými izbami a 1 izbou pre detských pacientov. Septickú 
ošetrovaciu jednotku tvorí 6 trojlôžkových izieb a 1 jednolôžková izba pre 
pacientov vyžadujúcich bezbariérový systém ošetrovania. Súčasťou 
OUCH je JIS s 3 lôžkami. Oddelenie ponúka 2 nadštandardné 
jednolôžkové izby.
Prevádzka na tomto oddelení je neptretržitá.

Operatéri majú k dispozícii nové operačné sály najvyššieho európskeho 
štandardu so zodpovedajúcim zázemím v novo vybudovanom 
trojposchodovom komplexe. Operačné sály sú vybavené 
najmodernejšou prístrojovou technikou v plne klimatizovaných 
priestoroch. Súčasťou komplexu sú prevádzkové miestnosti  Oddelenia 
Centrálnych operačných sál (COS), Oddelenie centrálnej sterilizácie (OCS), 

ktoré je výťahmi prepojené s COS, ďalej Oddelenie anestéziológie a 
intenzívnej medicíny (OAIM) a Oddelenie  diagnostickej a intervenčnej 
rádiológie (ODIR). Pre zabezpečenie včasnej pooperačnej starostlivosti sú 
na každom poschodí COS prebúdzacie pooperačné izby.  Špičkoví operatéri 
ročne zoperujú priemerne 12 tisíc pacientov a v novovytvorených  
podmienkach má počet operačných výkonov stúpajúcu tendenciu.

Pokiaľ ide o prístrojové vybavenie, cieľom vedenia nemocnice je zlepšenie 
komfortu a zvýšenie kvality služieb pre pacienta. Aj preto sa  vedenie 
nemocnice snaží prioritne o personálne zabezpečenie, o modernizáciu 
priestorov, ako aj o modernizáciu a zabezpečenie najnovšej zdravotníckej 
techniky, pre dobro pacienta. Oddelenie využíva pri vyšetrovaní príslušné 
vybavenie iných oddelení nemocnice – zobrazovacie vyšetrenia – rtg 
pracovisko, CT pracovisko, pracovisko nukleárnej medicíny. Spolupracuje 
tiež s pracoviskom magnetickej rezonancie v Poprade. Rovnako využíva 
služby biochemických, mikrobiologických a hematologických laboratórií. 

K realizácii ambulantnej starostlivosti slúži ambulancia úrazovej chirurgie na 
2. poschodí spojovacej chodby: 6.30  – 15.00 hod. Ambulancia je otvorená 
od roku 2012 a okrem poskytovania kontrôl u traumatologických pacientov, 
vykonáva primárne vyšetrenia a následne objednávanie do operačného 

programu. Na Oddelení 
centrálneho príjmu sú 
naďalej ošetrované 
akútne prípady, avšak 
ostatní pacienti sú 
smerovaní na 
Ambulanciu úrazovej 
chirurgie. Okrem 
kratších čakacích dôb 
dosiahla nemocnica 
týmto spôsobom lepšie 
s p r i e c h o d n e n i e 
priestorov spojovacej 

chodby na prízemí pre ostatných návštevníkov, klientov a personál.

Nemocnica Poprad, a.s., je akciovou spoločnosťou so 100% účasťou štátu. 
Nemocnica Poprad, a. s. je všeobecnou koncovou nemocnicou v regióne, 
spádové územie tvorí okres Poprad s počtom obyvateľov 100 tis.. V 
niektorých medicínskych odboroch sa spádové územie rozširuje o ďalšie 
susedné okresy – Kežmarok (66 tis. obyv.), Levoča (33 tis. obyv.), Spišská 
Nová Ves, Stará Ľubovňa, Gelnica a Krompachy. Nemocnica Poprad, a.s. 
prevádzkuje 554 lôžok na 12-tich lôžkových oddeleniach, taktiež  
zabezpečuje činnosť na oddeleniach: stacionára v odbore 
dermatovenerológia, očného oddelenia jednodňovej zdravotnej 
starostlivosti. Ambulantnú činnosť zabezpečuje prostredníctvom 45 
ambulancií špeciálnej ambulantnej starostlivosti. Nemocnica Poprad, a.s. 
zabezpečuje poskytovanie lekárenskej starostlivosti v neštátnom 
zdravotníckom zariadení – verejnej lekárni s individuálnou prípravou liečiv. 

V roku 2014 bolo v Nemocnici Poprad, a.s. hospitalizovaných 20 689 
pacientov, v rámci špecializovanej ambulantnej starostlivosti, záchrannej 
zdravotnej služby, lekárskej služby prvej pomoci a oddelenia centrálneho 
príjmu bolo 
ošetrených viac ako 
270 tisíc pacientov. 
Oddelenia spoločných 
vyšetrovacích a 
liečebných zložiek za 
rok 2014 zrealizovali 
takmer 900 tisíc 
výkonov.

(gal)

Predstavujeme
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Zmena na poste primára chirurgického oddelenia s JIS

1. júla 2015 došlo k zmene na poste primára chirurgického oddelenia s JIS. 

Po takmer 8-mich rokoch vystriedal MUDr. Andreja Orolína na poste 

primára spomínaného oddelenia MUDr. Karel Kroupa, PhD.

 

Vedenie Nemocnice Poprad, a.s. týmto ďakuje primárovi MUDr. Andrejovi 

Orolínovi za dlhoročnú obetavú prácu, za budovanie a rozvoj 

chirurgického oddelenia v Nemocnici Poprad, a.s..  MUDr. Andrej Orolín je 

naďalej lekárom chirurgického oddelenia s JIS a pacienti sa môžu na neho 

s dôverou obracať.

 
Nového primára MUDr. Karla Kroupu, PhD. sme krátko vyspovedali.

Aká bola Vaša cesta lekára - od prvého kontaktu s medicínou až po 
špecializáciu onkochirurga?
Od mojich prvých skúseností s chirurgiou som túžil riešiť onkologické 

ochorenia v súlade s najnovšími poznatkami medicíny vo svete, preto 

som sa rozhodol pre onkologickú chirurgiu a venovať sa týmto 

pacientom.

 

Vaše predchádzajúce miesta pôsobenia?
Pôsobil som na Klinike onkochirurgie v Prahe, neskôr 15 rokov na Klinike 

onkochirurgie v Bratislave, moje posledné pôsobisko bolo vo Fakultnej 

nemocnici v Žiline, kde som s kolegami rozbehol široké spektrum 

onkologickej chirurgie od operácií pečene, pankreasu, žalúdka, pažeráku, 

panvové exenterácie, zložité operácie pre malígne ochorenia  

peritoneálneho povrchu.

 

V Nemocnici Poprad, a.s. pôsobíte mesiac, aké sú Vaše dojmy z tohto 
zdravotníckeho zariadenia? (gal)

Pozor na letné črevné nástrahy!

Mezonite – niťový lifting

Jedným z letných dovolenkových postrachov sú hnačky, ktoré môžu 

riadne znepríjemniť aj tú najkrajšiu dovolenku. Definícia hnačky je 

jednoduchá: hovoríme o nej vtedy, ak dochádza  k vyprázdňovaniu čreva 

viac ako 3 x denne.  Ak je hnačka spojená so zvýšenou teplotou  a 

zvracaním, hovoríme o gastroenteritíde. Pôvodcom akútnej hnačky 

bývajú až v 90 % mikroorganizmy - najmä vírusy - obávané Rotavírusy, 

Adenovírusy, Norovírusy, baktérie - v letných mesiacoch hlavne 

Salmonelly, Enteropatogénne coli, Shigelly, Camphylobacter jejuni. 

Zriedkavejšie spôsobujú akútne hnačky parazity alebo huby.

Vírusové  akútne  hnačky často spôsobujú „rodinné“ gastroenetritídy. 

Prenášajú sa osobným kontaktom, špinavými rukami, ale aj vzduchom - 

kvapôčkovou nákazou, preto sa  veľmi rýchlo  šíria a sú často veľmi 

nákazlivé.

Naopak bakteriálne gastroenteritídy  sú často viazané na konzumáciu 

jedla, ktoré  nebolo dostatočne tepelne spracované, alebo bolo  zle 

uskladnené. Rekreačné kúpanie vo vodných nádržiach a prírodných 

kúpaliskách môže  tiež  spôsobiť problémy, hlavne zdravotne závadné 

vody (napríklad prítomnosť vodného kvetu,  ktorý produkuje 

cyanotoxíny), spôsobená nekvalitnou prevádzkou, prekročenou 

návštevnosťou alebo aj samotnými nedisciplinovanými návštevníkmi 

kúpalísk a vodných plôch.

Akútne hnačky spôsobujú zápal sliznice čreva, zvyšuje sa vylučovanie  

tekutín, niekedy  tak výrazne, že  sliznica nedokáža plniť normálnu  funkciu, 

ktorou  je vstrebávanie  živín. Výsledkom je  veľké množstvo tekutín v čreve, 

ktoré sa prejavuje  hnačkou, prípadne zvracaním a následne aj  ďalšími 

komplikáciami, ktorými  sú  ohrozované najmä deti  do 5 rokov, tehotné ženy 

a starší ľudia. Hnačky  môžu človeka  úplne  vyčerpať, oslabiť a dehydratovať 

organizmus. Prvou pomocou je dostatočné pitie tekutín v malých 

množstvách - mali  by to byť neperlivé minerálky s vysokým obsahom sodíka  

a draslíka. Vyhýbať  by sme sa mali limonádam, nápojom s umelými 

sladidlami. V prípade, že postihnutý nedokáže prijímať dostatočné množstvo 

tekutín, je potrebné vyhľadať lekársku pomoc. Lekár posúdi vážnosť stavu, 

stupeň dehydratácie a následne navrhne spôsob liečby.

    MUDr. Beáta Šoltýsová

    Pediatrické oddelenie s JIS 

Absolútna novinka!
V ambulancii lekárskej kozmetiky sme od  začiatku júla rozšírili našu 

ponuku služieb o nové ošetrenie zamerané na korekciu rôznych oblastí 

tváre a tela. Ide o aplikáciu vstrebateľných mezonití, šetrnú a bezpečnú 

metódu, ktorá má svoje korene v juhovýchodnej Ázii. Polydioxanonové 

vlákna, využívané už dlhodobo v plastickej chirurgii a kardiochirurgii, sa 

zavádzajú pomocou veľmi tenkej ihly do podkožia a v priebehu 6 

mesiacov sa úplne vstrebú. Na mieste pôvodne zavedených nití sa tvorí 

jemné spojivové tkanivo z novovytvoreného kolagénu, ktoré následne 

poskytuje dlhodobý liftingový efekt. Nite teda zanechávajú za sebou 

neviditeľnú podkožnú sieť, ktorá slúži ako opora pleti, vypína pokožku, 

spevňuje tkanivá a zabraňuje vzniku vrások. Koža sa stáva pružnejšou a 

elastickejšou. Dĺžka zákroku je 30 - 60 minút, výsledný efekt pretrváva 

približne 1 - 2 roky. Ošetrenie je minimálne bolestivé, keďže pokožka sa 30 

minút pred výkonom natrie krémom s lokálnym anestetikom. Niťovým 

liftingom sa dajú riešiť rôzne estetické problémy – poklesnuté obočie a 

kútiky úst, vrásky na čele, vrásky hnevu, nosovoústne ryhy, pokles líc i pokles 

kože okolo dolnej časti čeľuste (tzv. syslíky, podbradok). Aplikácia mezonití sa 

však neobmedzuje len na tvárovú oblasť.  Unikátna metóda rýchlo, účinne a 

bezpečne odstraňuje vrásky na krku a ochabnutú pokožku na ramenách, 

bruchu, stehnách a iných miestach. Zákrok nevyžaduje špeciálnu 

predprípravu, je dobre tolerovaný a je možné ho kombinovať s ďalšími 

anti-aging ošetreniami.

                                                                             MUDr. Zuzana Valová

                                                                             Ambulancia lekárskej kozmetiky

Našu nemocnicu hodnotím ako veľmi dobre zariadenú s mimoriadne 

príjemným personálom, teda jednoznačne pozitívne.

Aké sú Vaše zámery, ktoré by ste v pozícii primára oddelenia chirurgie 
chceli dosiahnuť?
Mojim prvotným zámerom je, aby pacient z nášho spádu s hocijakou 

neonkologickou aj onkologickou chorobou nemusel odchádzať za 

operáciou do iného mesta. Tiež by som tu chcel vybudovať centrum pre 

lokálne pokročilé alebo recidivujúce  malígne ochorenia a pre malígne 

ochorenia peritoneálneho povrchu. 

za dlhoročnú obetavú prácu, za budovanie a rozvoj
chirurgického oddelenia v Nemocnici Poprad, a.s. 

Vedenie Nemocnice Poprad, a.s. 
udeľuje

primárovi 
MUDr. Andrejovi Orolínovi

Dakovný list

V Poprade, 1. júla 2015

MUDr. Jozef Tekáč, MPH
riaditeľ úseku LPS

Ing. Jozef Naščák, MPH
generálny riaditeľ

Ing. g. g.ggg.gggg.g. gg.g.g.gggggggggggggg JJozefJoJJJoJJJJJ  Naščák, MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMPH
generálny riaditeľ

JozeJozeJozeJJJJJ eJ eJ eeeJozeJozeeJ eeJozeeeozeeef Tekf kff Tekf Tekf T kTekTekTekkkkkkkkf TT kkkkkkkkkkkkkkkkkkkáááááč, áááááááááááá
adititititiiitttttttteľ úseeľľľľľeľeeeeeeeeeeeee ku LPSuu
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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

noviny Nemocnice Poprad, a.s.
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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 rôznychpodujatí s občerstvením.  

   Dobrú chuť! :)

   AKCIE PLATIA do 30.09.2015

a.s. sa nachádza

). Bufet je 

6.00, v 

fet 

y 

Bufet Nemocnice Poprad, a.s.

Za zdravím 
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Nová ambulancia 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..

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, 

 problémy s učením a so školou,

• poskytovanie krízovej intervencie pre rodičov v krízových 

 situáciách, výchovné poradenstvo pre rodičov a iné

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
skin scrubber – ultrazvukové čistenie pleti

odlíčenie, tonizácia

pleťová maska - revitalizačná

zľava 20%   akciová cena:         20,00 €

UNAVENÉ NOHY – 
SVIEŽA PLEŤ 

10 x lymfodrenáž

10x kryomasáž tváre

zľava 20%   akciová cena:         80,00 €

HYDRATÁCIA 
A SPEVNENIE PLETI
4 x ultrazvukové ošetrenie pleti

4 x aplikácia gélu pod ultrazvuk

zľava 20% akciová cena:         38,40 €

STOP POTENIU!
aplikácia botulotoxínu 

na korekciu nadmerného potenia 

- podpazušie (dlane)

zľava 30% akciová cena:         280,00 €

Cena: 400,00 €

10 x ozonizér
10 x ozonizér

zľava 20%   akciová cena:        34,40 €

Cena: 43,00 €

RELAX BALÍK II.
1 x masáž tváre a dekoltu

1x lymfodrenáž prístrojová

zľava 20%   akciová cena:         24,80 €

Cena: 31,00 €

LETNÉ POTEŠENIE
PRE PLEŤ

10 x kryomasáž tváre

10 x aplikácia antiaging séra

zľava 20% akciová cena:         49,44 €

Cena: 61,80 €

VLASOVÁ 
MEZOTERAPIA II.

4 x vlasová mezoterapia

5 x ozonizér

zľava 20%   akciová cena:         148,40 €

Cena: 185,50 €

SVIEŽA PLEŤ II.
1 x kryomasáž tváre

1 x maska

aplikácia antiaging séra

zľava 20%   akciová cena:           9,12 €

Cena: 11,40 €

Kde nás nájdete?    Pavilón kožného stacionára, prízemie  
Objednávky:   052/ 7125 832 • 0948 097 990 • 0948 097 991  
 kozmetika@nemocnicapp.sk, osobne

Ošetrenie aknóznej pleti 
(jazvičky, pigmentácie po akné)

OZONIZÉR

Antimikrobiálny efekt-

pri zápalových prejavov akné.

10 x ozonizér

Zľava 20% akciová     cena:     34,40€

OŠETRENIE AKNÓZNEJ PLETI

Čistenie, aplikácia liečivej masky, 

ozonoterapia

Zľava 20%   akciová cena:     19,20€

LEKÁRSKA KOZMETIKA A KOREKTÍVNA DERMATOLÓGIA 

Ponúkame odborné poradenstvo a kozmetické ošetrenia

v priestoroch ambulancie lekárskej kozmetiky.

10x KOZMETICKÉ OŠETRENIE 

TEKUTÝM DUSÍKOM

Zľava 20%    akciová cena:     36,80€


