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

dovoľte nám prihovoriť sa Vám v októbrovom vydaní novín Za zdravím. Kalendárny rok sa prehupol do 

posledného štvrťroka a počas posledných mesiacov mnohí z nás v snahe dobehnúť celoročné resty 

zvýšime tempo. Ani v týchto chvíľach však nezabúdajme chrániť si to najcennejšie  - naše zdravie. 

Pokúsme sa dopriať si toľko času, aby sme sa nemuseli náhliť a jesenné dni si vychutnali pri plnom 

zdraví. Pomocnú ruku Vám v tomto smere podáva aj aktuálne vydanie našich novín, v ktorých nájdete 

mnoho užitočných informácií týkajúcich sa poskytovania zdravotnej starostlivosti v popradskej 

nemocnici, nechýbajú ani ďalšie zaujímavosti z pohľadu pacienta i odborného personálu. 

Čitateľom októbrového vydania novín Za zdravím prajeme príjemné čítanie.  

           

            predstavenstvo spoločnosti Nemocnica Poprad, a.s.
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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

Babie leto v horách
Babie leto láka turistov stabilným počasím bez 

väčších zrážok a s dobrou viditeľnosťou, má to 

však niektoré úskalia.

Nízke nočné teploty aj pod nulou spôsobujú, že 

chodníky bývajú často pokryté námrazou alebo 

ľadom, sú šmykľavé, je tu nebezpečenstvo 

pošmyknutia hlavne v studených dolinách 

Vysokých Tatier a tiež pri lezení. V tmavých 

roklinách Slovenského raja môžu byť námrazy na 

rebríkoch.  

Teplota po západe slnka prudko klesá a keď 

človek nie je dostatočne oblečený, alebo ho niečo 

prekvapí, môže dôjsť k rýchlemu podchladeniu 

organizmu a stráviť noc v teréne bez bivaku a zle 

oblečený môže byť osudné.

Všeobecne platí, že organizmus, ktorý nie je 

dostatočne zohriaty /vplyvom zlého oblečenia 

alebo nízkej teploty vzduchu/ je náchylný na 

zranenia - hlavne svalové a kĺbne zranenia. 

Podchladený človek nevie spoľahlivo zhodnotiť 

hroziacu kritickú situáciu, v spojení s požitím 

alkoholu je toto riziko niekoľkonásobne vyššie.

Adrenalínové atrakcie typu kolobežky alebo zjazd 

na bicykli sú tiež v tomto období viac rizikové.
        

                   MUDr. Jozef Chlebec

        Oddelenie centrálneho príjmu

Obezita v detskom veku
Vážení čitatelia, klienti! 

Radi by sme Vás oboznámili s našim plánovaným 

diagnosticko – liečebným programom pre  obézne  deti. 

Obezita je závažné ochorenie, ktorého komplikácie  

významne  skracujú dĺžku života. Prevalencia obezity                   

v posledných rokoch výrazne stúpa. Liečba  obezity je 

obtiažna a vyžaduje spoluprácu pacienta a trpezlivosť lekára. 

Dôležitá je prevencia obezity, preto sme sa rozhodli                   

v spolupráci s lekármi PLDD (praktický lekár pre deti a dorast) pre uvedený program. Pacientov by sme 

chceli vyšetriť a potom zjednotiť ich sledovanie v tzv. obezitologickej ambulancii, ktorú smerujeme do 

gastroenterologickej ambulancie. Teraz sú pacienti rôzne rozptýlení podľa toho, či majú hypertenziu, 

dyslipoproteinémiu, obezitu atd. u rôznych špecialistov a už niekoľko rokov realizovaný skríningový 

program vyhľadávania pacientov (11 a 17 rok života) sa nám trochu stráca, keďže prevalencia detskej 

obezity zjavne stúpa.

Obezitologický program:
V rámci boja proti obezite v detskom veku sme pripravili diagnosticko – liečebný pobyt na cca 10 dní na 

Pediatrickom oddelení Nemocnice Poprad, a.s. Počas hospitalizácie budú  realizované tieto vyšetrenia v 

spolupráci niekoľkých špecialistov: 

1. Dôkladná osobná a rodinná anamnéza so zameraním na  rizikové faktory v rodine. 

2. Antropometrické merania + vybavenie pacienta  „jeho grafom“ a následné sledovanie 

 v domácom prostredí.

3. Vyšetrenia špecialistami: gastroenterológ, endokrinológ, kardiológ, klinický psychológ, rehabilitačný  

 lekár, dietológ – štandardne. Ostatní špecialisti podľa potreby (nefrológ, ortopéd, neurológ,   

 pneumológ, genetik...).

4. Začatie terapie podľa doporučenia špecialistom + začatie rehabilitačno – redukčného programu na  

 lôžku s možnosťou pokračovania ambulantnou formou.  

5. Pravidelné sledovanie pacienta v GEA (snaha o vytvorenie obezitologickej ambulancie) v spolupráci  

 s príslušným špecialistom. 

6. Podpora  pacienta a rodiny pacienta klinickým psychológom.

7. V budúcnosti organizovanie „obezitologických„ táborov počas letných prázdnin pod vedením  

 odborníkov (pre evidovaných a liečených pacientov) v spolupráci  s o.z. CENA ŽIVOTA.

8. Ročné vyhodnocovanie výsledkov sledovania pacientov a úspešnosť programu 

 v spolupráci s lekármi PLDD.

Ako sa k nám takíto pacienti dostanú?
Na odporúčanie lekára PLDD, prípadne iného špecialistu. Hospitalizácia má charakter  plánovanej 

hospitalizácie, ktorá podlieha súhlasnému stanovisku príslušnej poisťovne. Pacienta treba nahlásiť na 

sekretariát detského oddelenia  na tel. čísle 052/ 7125 412. Potrebné údaje pre nahlásenie sú meno 

pacienta, zdravotná poisťovňa a slovná ako aj číselná diagnóza: Obezita (E66.00, 01, 02, 09, 10, 11, 12, 19, 

20, 21, 22, 29, 80, 81, 82, 89, 90, 91, 92, 99). Schválení sú pacienti zvyčajne do týždňa.

         MUDr. B. Šoltýsová

         Pediatrické oddelenie s JIS
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Geriatrické oddelenie

Geriatrické oddelenie popradskej nemocnice vzniklo v roku 1981 
reprofilizáciou 2. interného oddelenia, ktoré sídlilo v priestoroch hlavnej 
budovy „starej” nemocnice v Spišskej Sobote a po celý čas sa zaoberalo 
predovšetkým diagnostikou a liečbou pacientov vyšších vekových 
skupín. Oddelenie spočiatku fungovalo ako geriatricko – doliečovacie a 
venovalo sa chronickým a dlhodobým ochoreniam rôznych vekových 
skupín, ale po roku 1990 hospitalizuje len geriatrických pacientov vo veku 
nad 65 rokov. Vo februári 1985 sa oddelenie presťahovalo v rámci 
pôvodného areálu do menších priestorov s redukovaným lôžkovým 
fondom (zo 75 na 49). V decembri roku 1999 sa oddelenie znovu 
sťahovalo, tentokrát do areálu novej nemocnice, do priestorov 
infekčného pavilónu so 45 lôžkami.
Od začiatku až po svoje náhle úmrtie v októbri 2003 viedol oddelenie 
primár MUDr. Juraj Kallo. Pod jeho vedením sa vystriedalo množstvo 
lekárov, z ktorých viacerí sa natrvalo upísali geriatrii.
Od októbra 2003 viedol oddelenie primár MUDr. Peter Bárta. Od júla 2008 
je primárom MUDr. Christian Schweitzer.

Dnes sa oddelenie nachádza v budove infekčného pavilónu na 1. a 2. 
poschodí a poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť  osobám 
nad 65 rokov kalendárneho veku so zameraním na interné ochorenia, 
polymorbiditu, posúdenie funkčného potenciálu, kompletnú analýzu a 
riešenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti. 

Štandardná ošetrovateľská jednotka je členená na časť ambulantnú, 
lôžkovú pre 56 pacientov a vyšetrovaciu. Na druhom poschodí sa 
nachádza 8 nadštandardných izieb.

Nadštandardné izby
Sme radi, že Vám na geriatrickom oddelení môžeme okrem ubytovania v 
štandardných 3-lôžkových a 2-lôžkových izbách poskytnúť aj ubytovanie 
v 8-mich nadštandardných izbách. Každá nadštandardná izba ma vlastné 
sociálne zariadenie, pripojenie na všetky siete, vrátane internetu. 
Hospitalizovaní pacienti vo veku nad 65 rokov sú umiestnení v 
nadštandardných izbách po jednom. Staroslivosť o pacientov 
ubytovaných v týchto izbách sa neodlišuje od staroslivosti o pacientov 
ubytovaných v 3-lôžkových a 2-lôžkových izbách. 

Predstavujeme
Hospitalizovaní pacienti:
• s ochoreniami dýchacieho systému
• s ochoreniami srdcovocievneho systému
• s ochoreniami tráviaceho systému
• s poruchami krvotvorby
• s ochoreniami urogenitálneho systému
• s ochoreniami endokrinného systému
• s ochoreniami pohybových ústrojov
• s poruchami metabolizmu
• s dekompenzovanými chronickými ochoreniami
• s psychickými poruchami (demencie, depresie, delírium )
• po NCMP (náhlych cievnych mozgových príhodách )
• s imobilizačným syndrómom
• so sociálnym syndrómom (dysfunkciou rodiny, sociálnou
 izoláciou, násilím na starom človeku)
• s geriatrickým maladaptačným syndrómom
• s perimortálnym syndrómom
• s chronickými ranami (diabetické rany, vredy 
 predkolenia,  preležaniny)

Služby pacientom – zahŕňajú spoluprácu s inými profesiami 
zdravotnej starostlivosti:
a)  fyzioterapeutom
b)  konziliárne služby iných lekárskych odborov
c)  sociálnym pracovníkom:
 – opatrovateľská služba
 – strediská opatrovateľskej starostlivosti
 – domovy dôchodcov, penzióny
d)  ADOS (agentúrami domácej ošetrovateľskej starostlivosti)
e) HOSPIC (centrálne riadený program paliatívnej starostlivosti o   
 terminálne chorých, u ktorých je prognosticky stanovené   
 pravdepodobné prežívanie maximálne 6 mesiacov)

Liečebné metódy:
• dietoterapia
• farmakoterapia
• oxygenoterapia
• antikoagulačná a antitrombolytická liečba
• fyzioterapia
• sekundárna prevencia
• liečba podľa klinických príznakov
• hydratačná liečba (perorálna a parenterálna)

Kontaktné údaje
Telefonický kontakt: 052 / 7125 718

Návštevné hodiny:
pondelok – piatok  14:00 – 17:00
sobota, nedeľa, sviatky 13:00 – 15:00

Návštevy mimo návštevných hodín – len s povolením primára oddelenia.
Nadštandardné izby – neobmedzené návštevy.

     MUDr. Christian Schweitzer
     primár geriatrického oddelenia
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Rodičia, chcete, aby Vaše dieťa malo v živote uplatnenie?

Kvalifikovaný zdravotnícky personál má                           
v popradskej nemocnici dvere otvorené.

Aké problémy máte v súčasnosti v oblasti personalistiky                              
v Nemocnici Poprad, a.s.?  
Dlhodobo máme najväčšie problémy v zabezpečení dostatku 

kvalifikovaného zdravotníckeho personálu, najmä zdravotných sestier. V 

našej nemocnici je ich okolo 400, čo je najviac zastúpená kategória 

zamestnancov a v tejto kategórii je neustály pohyb. Tento problém sa 

netýka iba našej nemocnice, nedostatok kvalifikovaných sestier je na 

celom Slovensku, ale aj v zahraničí.

Prečo je nedostatok sestier na slovenskom trhu práce?
V prvom rade dnes mladí ľudia nemajú záujem o povolanie sestry, tak ako 

to bolo v minulosti. Tiež je pravda, že pokiaľ v minulosti pre vykonávanie 

povolania sestry bola postačujúca stredná zdravotnícka škola, súčasná 

legislatíva vyžaduje pre povolanie sestry minimálne bakalárske vzdelanie 

v odbore ošetrovateľstvo. Dnes je absolvent strednej zdravotníckej školy 

zdravotníckym asistentom, ktorý nemá kompetencie sestry a môže 

vykonávať len určité ošetrovateľské výkony. 

Ďalším dôvodom nedostatku sestier na trhu práce je skutočnosť, že sestry 

čoraz častejšie odchádzajú pracovať do zahraničia za výhodnejších 

platových a pracovných podmienok. 

Urobili ste nejaké opatrenia, ktoré by túto situáciu mohli vyriešiť, ale 
aspoň zmierniť?
Začíname aktívne spolupracovať so základnými školami v okrese kvôli 

Akné

Akné je neinfekčné zápalové ochorenie mazových žliaz a vlasových 

folikulov. Postihuje najčastejšie tvár, hrudník, chrbát a ramená, teda 

oblasti s veľkým počtom mazových žliaz. Charakterizuje ho vznik 

komedónov - uhrov, papúl - červených vyrážok, pustúl - hnisavých 

vyrážok (aj v hĺbke uložených), bolestivých nodulov - uzlov a cýst. 

Najťažšou formou ochorenia je fulminantné akné, keď sa u pacientov 

(popri zápalových prejavoch na koži) vyskytujú opuchy a bolesti kĺbov, 

bolesti svalov a horúčka. Akné sa objavuje v období dospievania, najmä 

medzi 13. a 20. rokom života. No problémy s ním môžu mať aj ľudia nad 

30 rokov, dokonca sa môže vyskytnúť u novorodencov či detí pred 

pubertou. Ochorenie vzniká v dôsledku zvýšenej tvorby kožného mazu a 

zvýšeného rohovatenia (odlupovania a zhlukovania buniek) vývodov 

mazových žliaz. Vývody mazových žliaz sa mazom a zrohovatenými 

bunkami upchávajú, mazovovlasový vačok sa zväčšuje - na pokožke sa 

objavujú uhry. Následne sa v tomto teréne množia baktérie a na základe 

individuálnej imunitnej reakcie kože vzniká zápal rôznej intenzity 

(zapálené až hnisavé vyrážky, uzly).  Medzi ďalšie faktory, uplatňujúce sa 

pri vzniku akné, patria dedičnosť (častý rodinný výskyt) a hormonálne 

vplyvy. Je známe, že vzostup hladiny androgénov (mužských pohlavných 

hormónov) u chlapcov aj dievčat v puberte vedie k zvýšenej produkcii 

mazu. Prejavy akné môžu ovplyvňovať zmeny hormonálnych hladín v 

období okolo menštruácie, gravidity, či po vysadení hormonálnej 

antikoncepcie. Na zhoršovaní ochorenia môže mať podieľ aj strava, klíma 

(teplo, vlhko, UV žiarenie), fajčenie a psychika (stres). Ochorenie pretrváva 

niekoľko rokov, zvyčajne ustupuje do 20. - 40. roku života. Hojí sa pomaly, 

liečba je zvyčajne dlhodobá a vyžaduje trpezlivosť, vytrvalosť a 

pravidelnú odbornú aj domácu starostlivosť. V súčasnosti je k dispozícii 

široká škála terapeutických možností. Liečivé prípravky sa často 

kombinujú, aby boli ovplyvnené viaceré príčiny choroby naraz. Voľba 

vhodného postupu musí vychádzať zo zhodnotenia klinického obrazu a 

z individuálnych potrieb pacienta. Na lokálnu liečbu sa používajú liehové 

roztoky, gély, lotia a krémy obsahujúce účinné látky, ako sú retinoidy 

(deriváty vitamínu A), kyselina azelaová, benzoylperoxid a špeciálne 

antibiotiká. Ďalej sa využívajú podporné zlupovacie a dezinfekčné liečivá, 

ako sú kyselina salicylová, alfa-hydroxykyseliny, zinok, rezorcín, septonex, 

predtým i gáfor, mentol, síra. Možnosti celkovej liečby akné zahŕňajú 

systémové antibiotiká, perorálne kontraceptíva s antiandrogénnym 

pôsobením a systémový retinoid - izotretinoín (liek odvodený od vitamínu 

A). Najpoužívanejšími sú antibiotiká -  doxycyklín a makrolidy, majú 

antibakteriálny a protizápalový efekt, vyžadujú však dlhodobejšie podávanie 

(zvyčajne 3 mesiace). Hormonálna terapia sa ordinuje u pacientok so 

známkami hormonálnej nerovnováhy, izotretinoín je rezervovaný pre ťažké, 

jazviace akné. Tento liek má u žien teratogénne účinky (poškodzuje plod), 

preto je potrebné súčasné užívanie hormonálnej antikoncepcie. Medzi 

podporné celkové prostriedky na liečbu akné patria tiež vakcíny a iné 

imunomodulačné prípravky, zinok či probiotiká. Na zápalové formy akné 

pôsobí priaznivo svetloliečba bezpečným viditeľným svetlom (modré a 

červené spektrum), na dohojenie prejavov sa používajú biolampy či 

softlasery. Na vyhladenie nerovností kožného povrchu a na zmiernenie 

vzniknutých jaziev je vhodná dermabrázia, chemický peeling alebo 

ablatívny laser. Hoci akné patrí k najčastejším a najznámejším kožným 

chorobám, zároveň predstavuje vážny, nie iba estetický, ale aj 

sociálno-psychologický problém. Vyrážky a jazvy (následok neliečeného 

alebo nesprávne liečeného akné) svojou lokalizáciou na viditeľných 

miestach, môžu byť príčinou psychickej traumy, až so sociálnou izoláciou 

pacienta! Účinná lekárska pomoc môže zabrániť zhoršeniu ochorenia a 

minimalizovať riziko vzniku jaziev, ktoré sa dajú neskôr len veľmi ťažko 

odstrániť. 

Ak Vás teda trápi akné, radi Vám s týmto problémom pomôžeme. Odborným 

vyšetrením Vám odporučíme liečbu a v ambulancii lekárskej kozmetiky 

vhodné kozmetické ošetrenie. 

                                                                      

                                                                        MUDr. Zuzana Valová

                                                                        Ambulancia lekárskej kozmetiky,

                                                                        Kožná ambulancia

propagácii povolania zdravotnej sestry v radoch deviatakov. Najdôležitejším 

argumentom je fakt, že po skončení strednej zdravotníckej školy majú jej 

absolventi takmer 100%-nú istotu zamestnania sa v našej nemocnici. 

Samozrejmosťou  je možnosť ďalšieho štúdia popri zamestnaní, ktorú ako 

zamestnávateľ podporujeme. 

Od septembra tohto roku sme začali podporovať vybraných zamestnancov, 

ktorí pracujú v našej spoločnosti na pozícii zdravotnícky asistent a buď už 

študujú, alebo v tomto roku začnú študovať popri zamestnaní študijný 

odbor ošetrovateľstvo. Konkrétne budeme týmto zamestnancom preplácať 

všetky študijné poplatky a budú mať poskytnuté voľno na štúdium a 

absolvovanie praxe podľa uzatvorenej  dohody o zvyšovaní kvalifikácie. 

A v neposlednom rade, situácia, ktorá v súčasnosti je na trhu práce so 

sestrami si vyžaduje, aby sme sa obrátili aj na zahraničný trh práce, odkiaľ v 

najbližšom období očakávame príchod prvých sestier a s ďalšími 

komunikujeme. 

Čo by ste si priali do budúcnosti?  
Našim základným cieľom je spokojný pacient a zároveň, tak ako pre každého 

zamestnávateľa spokojní zamestnanci. Aj z tohto dôvodu je dôležité, aby 

bola práca v zdravotníctve zo strany spoločnosti vnímaná so zaslúženou 

úctou a rešpektom. To bude tou najlepšou motiváciou aj pre žiakov a 

študentov, aby pri rozhodovaní o svojej budúcnosti uvažovali o práci v 

zdravotníctve. 

       Na otázky odpovedala 

       Ing. Silvia Paučíková

       vedúca Oddelenia personalistiky,  

       miest a vzdelávania



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

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! :)

a.s. sa nachádza 

). Bufet je 

16.00,       

00. 

, 

                          

Bufet Nemocnice Poprad, a.s.
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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


