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Pracovná zdravotná služba

balík LADY alebo GENTLEMAN

Nemocnica Poprad, a.s., má oprávnenie na výkon pracovnej zdravotnej služby,
ktorej hlavným cieľom je zabrániť poškodeniu zdravia z práce

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.

Poradenstvo

Lekárske prehliadky
• vstupné, výstupné, periodické,
mimoriadne, následné, po dlhodobej PN,
pri zmene pracovného zaradenia
• zabezpečenie očkovania

Pracovné prostredie
• identifikácia rizík na pracovisku
• sledovanie expozície zamestnancov
zdraviu škodlivým faktorom práce
a pracovného prostredia
• hodnotenie rizík z expozície
• vypracovanie posudkov o riziku
a prevádzkových poriadkov

• poskytovanie poradenstva a návrh opatrení
o stave pracovného prostredia
a pracovných podmienok
• spolupráca pri vypracovaní programov
ochrany a podpory zdravia zamestnancov
• školenie prvej pomoci

Prečo práve my?
• tím zložený z odborníkov s dlhoročnou
praxou v odbore
• hygienická časť a lekárska časť
pod jednou strechou
• zmluvný vzťah s možnosťou platenia
len za skutočne vykonanú prácu

na 1. mieste
to všetko vám zabezpečí vysoký komfort

Vaše zdravie

Nemocnica Poprad, a.s., ponúka aj ďalšie služby, ktoré je možné si zakúpiť
vrátane špeciálneho vyšetrenia pre dané riziko.

preventívnej prehliadky
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.

Kde nás nájdete?

Nemocnica Poprad, a.s. Banícka 803/28 058 45 Poprad www.nemocnicapp.sk
Tel: 052/ 7125 284, 212, 0918 98 33 27 pzs@nemocnicapp.sk

pavilón Kožného stacionára, 2. poschodie
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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

Ponuka ambulancie lekárskej
kozmetiky a korektívnej dermatológie
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Dátum vydania: február 2016

Slovo na úvod
Milí čitatelia, klienti, pacienti, a predovšetkým zamestnanci nemocnice,
na úvod by som sa rád poďakoval všetkým zdravotníckym aj nezdravotníckym pracovníkom za ich prácu a úsilie, ktoré
venovali záchrane života a zdravia všetkých našich pacientov a prispievajú k úspešnému plneniu náročných úloh.
V roku 2016 pokračujeme v investičných aktivitách ako rekonštrukcia ambulantnej časti fyziatricko–rehabilitačného
oddelenia, priestorov pre vodoliečbu, masáže, telocvičňu pre liečebnú telesnú výchovu. Pripravujeme stavebnú
dokumentáciu rekonštrukcie 10. poschodia, na ktorom by malo vznikúť nové gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
s izbami hotelového typu. V najbližšej dobe plánujeme otvoriť ortopedické ambulancie v Kežmarku a Starej Ľubovni.
Rozširujeme škálu operačných výkonov v oblasti spinálnej chirurgie. Neustále pracujeme na zvyšovaní operatívy
v oblasti chirurgie, traumatológie, ortopédie, urológie, gynekológie, oftalmológie a otorinolaryngológie. V týchto
dňoch ukončujeme rekonštrukčné práce na ortopedickom oddelení, ktoré tak poskytne vyšší komfort pacientom
i personálu. Kvalitou chceme zabezpečovať konkurencieschopnosť nášho zdravotníckeho zariadenia a zvyšovť spokojnosť nielen pacientov, ale aj
zamestnancov nemocnice. Veľkou víziou do budúcnosti bude pre našu nemocnicu spracovanie štúdie energetickej úspornosti a následné uvedenie do
praxe.
Nemocnica Poprad, a.s., chce byť aj naďalej prosperujúcou spoločnosťou, neustále zlepšujúcou kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti na
certiﬁkovaných pracoviskách, s kvalitným personálom a s moderným prístrojovým a priestorovým vybavením, s cieľom zabezpečiť spokojnosť
pacientov. Tejto priorite podriadime všetky svoje ciele, plány a zámery aj v nasledujúcom období.
Ing. Peter Petruš
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie - ambulantná časť
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Ortopedické oddelenie - lôžková časť
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60,00 €

OŠETRENIE
AKNÓZNEJ PLETI

Čistenie, aplikácia liečivej masky,
ozonoterapia

cena:

OZONIZÉR
osobne • 052/ 7125 832
0948 097 990 • 0948 097 991

Antimikrobiálny efektpri zápalových prejavoch akné.
10 x ozonizér
cena:

19,20€

10x KOZMETICKÉ
OŠETRENIE
TEKUTÝM DUSÍKOM
cena:

34,40€

36,80€

Bufet Nemocnice Poprad, a.s.
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.

už coskoro v nasom bufete

Dobrú chuť! :)

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: Popradská tlačiareň-vydavateľstvo s.r.o. Dátum vydania: február 2016 • ročník vydávania: 3. ročník • evidenčné číslo: EV 5073/14 • ISSN 1339-8075
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Darujte 2% (3%)
z Vašich daní
Nadácia
Nádej pre vaše zdravie

Touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať o poukázanie 2 %, resp. 3% zaplatenej dane
z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2015.
Nadácia Nádej pre vaše zdravie chce získané finančné prostriedky použiť
pre Otorinolaryngologické oddelenie a Neurologické oddelenie Nemocnice Poprad, a.s.,

na spolufinancovanie
elektronystagmografu
určeného na komplexnú
diagnostiku pacientov
so závratovými stavmi.
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Na poukázanie príspevku je potrebné vyplniť
predpísaný formulár, ktorý nájdete na webovej
stránke www.nemocnicapp.sk
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Nadácia Nádej pre vaše zdravie pomáha každoročne nákupom prístrojov
k skvalitneniu poskytovanej liečebno - preventívnej starostlivosti
pre pacientov Nemocnice Poprad, a.s.

K

Spoločnosť Whirlpool Slovakia venovala popradskej
nemocnici v závere roka 2015 dar v podobe automatickej
práčky. Tento dar bude slúžiť Pediatrickému oddeleniu s JIS
popradskej nemocnice, ktoré už v minulosti niekoľkokrát táto
spoločnosť obdarovala. „Touto cestou chceme poďakovať
spoločnosti Whirlpool za jej dar. Stalo sa už pravidlom, že táto
spoločnosť v rámci spoločenskej zodpovednosti nezabúda
na našich najmenších pacientov, čo si veľmi vážime,“ uviedol
generálny riaditeľ Nemocnice Poprad, a.s., Ing. Peter Petruš.
Samotný dar je výsledkom činnosti Komisie pre podporu
spoločenskej zodpovednosti v závode Whirlpool Poprad,
ktorá takýmto spôsobom len potvrdila, že zmysel pre
zodpovedné
podnikanie zohráva v spoločnosti Whirlpool Corporation
kľúčovú úlohu a je neoddeliteľnou súčasťou jej DNA. Jednou
z hlavných cieľových skupín, na ktoré sa Komisia pre
spoločenskú zodpovednosť pri svojej činnosti zameriava, sú
deti a mládež.

Aj OZ Peťa kašineho obdarovalo Pediatrické
oddelenie s JIS

Nenechajte tieto prostriedky
prepadnúť a darujte aj tento rok
2% (3%) svojich daní na dobrú vec
a podporte skvalitňovanie
poskytovanej liečebno – preventívnej
starostlivosti v Nemocnici Poprad, a.s.
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Pediatrické oddelenie s JIS Nemocnice
Poprad, a.s. získalo opäť dar od popradského
závodu Whirlpool

Zástupcovia OZ Peťa kašineho navštívili a obdarovali
Pediatrické oddelenie s JIS. Ručne vyhotovené háčkované
papučky a ponožky (spolu 30 párov), čiapočky (31 kusov) a
rukavičky (25 párov) pripravili pre našich najmenších
pacientov. Primárka Pediatrického oddelenia s JIS MUDr.
Beáta Šoltýsová odovzdala zástupcom združenia ďakovný list
a v mene všetkých
novorodencov i
p e r s o n á l u
nemocnice
za
odovzdaný
dar
poďakovala.

Ďakujeme!
Nadácia Nádej pre vaše zdravie, Banícka 803/28, 058 45 Poprad, IČO: 42085144, právna forma: nadácia

MEZOTERAPIA
Mezoterapia je technika závadzania účinných látok do kože a podkožia
pomocou vpichov.
Nejde o žiadnu novú metódu. Počiatky mezoterapie siahajú do dávnych
čias. V medicíne bola roky využívaná pri liečbe bolesti, hojení vredov
predkolení, pri terapii alergickej nádchy, osteoartritídy, depresie i úzkosti.
Na našom kontinente dosiahla najväčší rozmach v päťdesiatych rokoch
20. storočia. O jej rozvoj sa zaslúžil francúzsky lekár Michael Pistor.
Pomocou jednotlivých mezoterapeutických techník s úspechom liečil
najmä chronickú bolesť. Dnes je považovaný za jej zakladateľa. Odvtedy
sa mezoterapeutické procedúry rozvíjali vo viacerých smeroch medicíny
nevynimajúc ani korektívnu dermatológiu. Začiatkom 21. storočia si
metódy mezoterapie osvojili lekári z Ázie i Ameriky.
Dnes sa jej využitiu medze nekladú. Najmä v oblasti korektívnej
dermatológie sú neustále vyvíjané nové mezoterapeutické prípravky so
širokou škálou pôsobenia. Cieľom je redukcia vrások a iných
nedokonalostí starnúcej pleti, celulitídy či komplexné formovanie
postavy. Mezoterapia je tak cenným pomocníkom v boji proti starnutiu a
je súčasťou takmer každého estetického centra.

je, okrem úpravy životného štýlu, mezoterapeutické ošetrenie týchto partií.
Procedúra je rýchla, jednoduchá, takmer bezbolestná a efektívna.
Mikrodermálnymi vpichmi sa do pokožky aplikujú účinné látky, ako sú
kyselina hyalurónová, antioxidanty, ﬂavonoidy, stopové prvky a iné – v
skratke všetky látky, ktoré naša koža potrebuje na správne fungovanie a
samozrejme aj svoj svieži a mladistvý vzhľad.
Odporúčaná frekvencia aplikácií je raz za dva týždne, pričom na dosiahnutie
požadovaného výsledku mezoterapie je vhodné absolvovať aspoň tri
sedenia.
Na zosvetlenie nežiaducich pigmentácií v oblasti tváre a krku používame
špeciálne vyvinutý roztok, ktorý je okrem množstva výživných látok
obohatený aj o substancie s bieliacim účinkom. Proces aplikácie prebieha
obdobne ako mezoterapeutické ošetrenie okolia očí. Do pokožky v mieste
pigmentovej škrvny sa povrchovými vpichmi vpravuje účinný roztok.
Prestávka medzi jednotlivými ošetreniami by mala byť apoň 7 dní, pričom
jedna kúra pozostáva zo 4 až 6 aplikácií.
Tieto novinky budú pre vás dostupné v našej ambulancii lekárskej
kozmetiky a korektívnej dermatológie od marca 2016.

Novinkou našej kozmetiky je mezoterapia zameraná na omladenie okolia
očí a redukciu pigmentových škvŕn.
Svieži a rozjasnený pohľad dodá iskru každej tvári. Kruhy, opuchy, či vrásky
v okolí očí sú neklamné známky unavenej alebo starnúcej pleti. Riešením

noviny Nemocnice Poprad, a.s.

MUDr. Jaroslava Leľová
ambulancia lekárskej kozmetiky
a korektívnej dermatológie

Lekárnik radí

- posilnite si imunitu

Podľa dátumu v kalendári nám vládne pani zima, no počasie máme skôr
jarné. Aj keď si to na Slovensku priznávame len pomaly, žijeme vo svete
závažných klimatických zmien. Zmeny počasia mávajú väčší dopad na
naše zdravie, než si pripúšťame. Dokážu ovplyvniť nielen imunitný systém
a pridružené zdravotné komplikácie ako alergiu, astmu či autoimunitné
problémy, ale napríklad aj srdcovo-cievny systém, krvný tlak, diabetes či
dokonca stav depresie. V tomto období nás najviac trápia choroby
súvisiace s imunitou=prechladnutie, chrípka, zápaly prínosových dutín,
ochorenia horných a dolných dýchacích ciest.

Čo je to imunita?
Obranyschopnosť organizmu = imunita = imunitný systém je
geniálnym vynálezom, ktorý sa nachádza v každom ľudskom tele a
pomáha nám prekonať „nájazdy“ cudzích organizmov, t. j.: baktérie, vírusy,
parazity, mikroorganizmy, huby, plesne a iné okom neviditeľné „príšerky“.
Životné prostredie, životný štýl, stravovanie a stres často spôsobia
oslabenie imunity. Podporiť a posilniť imunitu je možné zdravým
stravovaním, pohybom na čerstvom vzduchu, otužovaním, spánkom pri
otvorenom okne, saunovaním. Náš obranný mechanizmus vieme
podporiť aj prírodnými výživovými doplnkami ako sú probiotiká a
prebiotiká, imunonutričné huby – Cordyceps, Reishi, Shitake, minerály a
vitamíny – vitamín C, betaglukány, echinacea, rakytník, kolostrum.

Vitamín C
Prečo je vitamín C dôležitý?
Vitamín C (kyselina L-askorbová) je dôležitý pre obranyschopnosť
organizmu proti bakteriálnym, a najmä vírusovým infekciám. Tento
ochranný efekt je všeobecne známy - čaj s citrónom pri chrípke. Spevňuje
štruktúry spojivových tkanív a zvyšuje pevnosť ciev, predchádza
zvýšenému krvácaniu ďasien, podporuje vstrebávanie železa, stimuluje
tvorbu bielych krviniek. Má antioxidačný účinok. Užíva sa na prevenciu
prejavov nedostatku vitamínu C ako nechutenstvo, náchylnosť na
infekcie, bledosť, modriny a krvácavosť z ďasien. Vo vyšších dávkach sa
odporúča ako doplnok liečby pri nachladnutí a infekčných ochoreniach.
Mali by ho užívať aj predčasne narodení novorodenci, tehotné a dojčiace
ženy, osoby pracujúce v infekčnom alebo stresovom prostredí. Fajčiarom
sa odporúča dvojnásobná odporučená denná dávka. Najlepšie je prijímať
ho v prirodzenej forme. Hlavným zdrojom sú čerešne acerola, rakytník,
ríbezľa čierna, šípky, kivi, brokolica, ríbezľa červená, citrusy (pomaranč,
limetka, citrón, grapefruit), jahoda, karﬁol, paprika, kel, kapusta. Ďalšími
zdrojmi sú špenát, zemiaky, paradajky, brusnica. V lekárni nájdete širokú
ponuku prípravkov vitamínu C určené pre dojčatá, deti a dospelých.

Rakytník rešetliakový
Rakytník rešetliakový sa pre svoje pozitívne účinky na ľudské zdravie a
vysoký obsah biologicky aktívnych látok nazýva rastlinou budúcnosti.
Obsah vitamínu C v plodoch rakytníka je až 25× vyšší ako v citrusových
plodoch. Rakytník rešetliakový využívali v ľudovom liečiteľstve už
Tibeťania, obyvatelia Sibíri, Mongolska a niektorých oblastí Číny. Plody
rakytníka si zasluhujú osobitnú pozornosť práve vďaka obsahu vitamínov
C a P, a znásobeniu ich účinkov. Vitamín P nielen posilňuje kapiláry ciev, ale
svojou prítomnosťou tiež zabraňuje rozkladu vitamínu C a zvyšuje jeho
pôsobenie. Okrem vitamínu C je rakytník výbornou zásobárňou vitamínu
A, takisto organických kyselín a má výrazné biostimulačné účinky, vďaka
ktorým podporuje imunitný systém.
Užívanie rakytníka je preto vhodné pri rôznych virózach a chrípkach, keď
je potrebné doplniť vitamíny a posilniť imunitu. Ale rakytník zaisťuje
nielen rekonvalescenciu pri nachladnutí. Vynikajúci je na očistu
organizmu od toxických splodín, odporúča sa ako obranná látka proti
následkom civilizačného stresu. V lekárni dostanete 100% olej vo forme
kapsúl alebo kvapiek a 100% prášok z plodov v kapsliach. Pre detičky sú to
multivitamínové želatínky Rakytníček.

Kolostrum
Kolostrum alebo mledzivo je tekutina, ktorú produkujú mliečne žľazy v
období prvých hodín po pôrode. Toto obdobie je pre novorodencov veľmi
dôležité. Telo je po pôrode konfrontované s celým radom vírusov a baktérií,
proti ktorým sa musí brániť.
Samotná príroda nám pripravila veľmi účinný nástroj na podporu imunity.
Najvhodnejšou alternatívou k ľudskému kolostru je identiﬁkované
kolostrum kravské, ktoré je svojou kvalitou veľmi vhodné pre človeka.
Kolostrum je dôležitým zdrojom imunoglobulínov, proteínov,
karbohydrátov, vitamínov a minerálov, obsahuje veľa biologicky aktívnych
molekúl dôležitých pre imunitu a rast. Kolostrum pomáha telu ubrániť sa
vírusom, baktériám a plesniam.
Imunoglobulíny
Sú dôležité pre ľudský organizmus ako prevencia a obrana proti infekciám.
Lekári objavili, že vysoký obsah imunoglobulínov v kolostre účinne
podporuje telu vlastný imunitný systém.
Ďalšie látky v kolostre
Cytokíny, ktoré stimulujú lymfatický systém a obsahujú vysoko účinné
antivírové imunitné faktory. Laktoferiny a transferiny predávajú železo do
červených krviniek a bránia škodlivým baktériám a vírusom, aby získavali
železo, ktoré potrebujú k ich množeniu. Laktobacillus biﬁdus acidophilus
pomáha zažívaniu a obmedzuje rast škodlivých baktérií a kvasiniek v
zažívacom trakte. V lekárni ho kúpite v tekutej forme, vo forme kapslí alebo
ako sprej.

Betaglukán
Najbežnejším producentom betaglukánu u nás je hliva ustricová. Po užití
preparátu je betaglukán z tráviaceho traktu prenášaný pomocou
makrofágov a uvoľňovaný do celého tela, kde aktivuje bunky imunitného
systému.
Betaglukán sa odporúča užívať:
- pri vírusových, bakteriálnych, plesňových a parazitárnych infekčných
ochoreniach
- pri následkoch fyzického a/alebo psychického stresu
- pri ochoreniach v dôsledku oslabeného imunitného systému
- pri autoimúnnych ochoreniach, alergiách
Denná odporúčaná dávka betaglukánu je 2 - 5 mg na 1 kg hmotnosti
človeka, v závislosti od toho, či sa betaglukán užíva preventívne alebo ako
podporná látka pri chorobných stavoch. Pre najlepší účinok a zlepšenie
vstrebávania sa odporúča užívať betaglukán na prázdny žalúdok, t. j.
približne 30 minút pred užitím betaglukánu nič nekonzumovať.
Betaglukány dostať v lekárni v rôznych formách. Prípravky obsahujú buď
čistý betaglukán, prípadne kombinácie hlivy ustricovej s rakytníkovým
olejom alebo laktobacilmi. Sú vo forme kapslí, pre detičky ochutené sirupy a
cmúľacie pastilky.

Echinacea
V prvom rade stimuluje a posilňuje imunitný systém, teda prirodzenú
schopnosť človeka brániť sa proti infekčným ochoreniam. Pomáha pri
prevencii i liečbe akútnych i chronických zápalových ochorení, pri chrípkach,
angínach, infekciách dýchacieho traktu, pri kožných a cievnych ochoreniach.
Má výrazne stimulačný účinok na lymfatický systém a obranyschopnosť
organizmu. Echinacea hojí zápalové procesy. Zabraňuje šíreniu infekcií,
najmä vírusových, pomáha pri prechladnutí a upchatých nosných dutinách.
Echinacea dokáže telo posilniť a pomôcť pri obnove telesnej a duševnej
rovnováhy. A čo je dôležité, nemá vedľajšie účinky. Kvapky a tablety s jej
obsahom sú vhodné pre dospelých, pre deti sú vhodné kvapky alebo
cmúľacie pastilky.
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Darujte 2% (3%)
z Vašich daní
Nadácia
Nádej pre vaše zdravie

Touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať o poukázanie 2 %, resp. 3% zaplatenej dane
z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2015.
Nadácia Nádej pre vaše zdravie chce získané finančné prostriedky použiť
pre Otorinolaryngologické oddelenie a Neurologické oddelenie Nemocnice Poprad, a.s.,

na spolufinancovanie
elektronystagmografu
určeného na komplexnú
diagnostiku pacientov
so závratovými stavmi.

C

CM

Na poukázanie príspevku je potrebné vyplniť
predpísaný formulár, ktorý nájdete na webovej
stránke www.nemocnicapp.sk

MY

CY

CMY

Nadácia Nádej pre vaše zdravie pomáha každoročne nákupom prístrojov
k skvalitneniu poskytovanej liečebno - preventívnej starostlivosti
pre pacientov Nemocnice Poprad, a.s.

K

Spoločnosť Whirlpool Slovakia venovala popradskej
nemocnici v závere roka 2015 dar v podobe automatickej
práčky. Tento dar bude slúžiť Pediatrickému oddeleniu s JIS
popradskej nemocnice, ktoré už v minulosti niekoľkokrát táto
spoločnosť obdarovala. „Touto cestou chceme poďakovať
spoločnosti Whirlpool za jej dar. Stalo sa už pravidlom, že táto
spoločnosť v rámci spoločenskej zodpovednosti nezabúda
na našich najmenších pacientov, čo si veľmi vážime,“ uviedol
generálny riaditeľ Nemocnice Poprad, a.s., Ing. Peter Petruš.
Samotný dar je výsledkom činnosti Komisie pre podporu
spoločenskej zodpovednosti v závode Whirlpool Poprad,
ktorá takýmto spôsobom len potvrdila, že zmysel pre
zodpovedné
podnikanie zohráva v spoločnosti Whirlpool Corporation
kľúčovú úlohu a je neoddeliteľnou súčasťou jej DNA. Jednou
z hlavných cieľových skupín, na ktoré sa Komisia pre
spoločenskú zodpovednosť pri svojej činnosti zameriava, sú
deti a mládež.

Aj OZ Peťa kašineho obdarovalo Pediatrické
oddelenie s JIS

Nenechajte tieto prostriedky
prepadnúť a darujte aj tento rok
2% (3%) svojich daní na dobrú vec
a podporte skvalitňovanie
poskytovanej liečebno – preventívnej
starostlivosti v Nemocnici Poprad, a.s.

M

Y

Pediatrické oddelenie s JIS Nemocnice
Poprad, a.s. získalo opäť dar od popradského
závodu Whirlpool

Zástupcovia OZ Peťa kašineho navštívili a obdarovali
Pediatrické oddelenie s JIS. Ručne vyhotovené háčkované
papučky a ponožky (spolu 30 párov), čiapočky (31 kusov) a
rukavičky (25 párov) pripravili pre našich najmenších
pacientov. Primárka Pediatrického oddelenia s JIS MUDr.
Beáta Šoltýsová odovzdala zástupcom združenia ďakovný list
a v mene všetkých
novorodencov i
p e r s o n á l u
nemocnice
za
odovzdaný
dar
poďakovala.

Ďakujeme!
Nadácia Nádej pre vaše zdravie, Banícka 803/28, 058 45 Poprad, IČO: 42085144, právna forma: nadácia

MEZOTERAPIA
Mezoterapia je technika závadzania účinných látok do kože a podkožia
pomocou vpichov.
Nejde o žiadnu novú metódu. Počiatky mezoterapie siahajú do dávnych
čias. V medicíne bola roky využívaná pri liečbe bolesti, hojení vredov
predkolení, pri terapii alergickej nádchy, osteoartritídy, depresie i úzkosti.
Na našom kontinente dosiahla najväčší rozmach v päťdesiatych rokoch
20. storočia. O jej rozvoj sa zaslúžil francúzsky lekár Michael Pistor.
Pomocou jednotlivých mezoterapeutických techník s úspechom liečil
najmä chronickú bolesť. Dnes je považovaný za jej zakladateľa. Odvtedy
sa mezoterapeutické procedúry rozvíjali vo viacerých smeroch medicíny
nevynimajúc ani korektívnu dermatológiu. Začiatkom 21. storočia si
metódy mezoterapie osvojili lekári z Ázie i Ameriky.
Dnes sa jej využitiu medze nekladú. Najmä v oblasti korektívnej
dermatológie sú neustále vyvíjané nové mezoterapeutické prípravky so
širokou škálou pôsobenia. Cieľom je redukcia vrások a iných
nedokonalostí starnúcej pleti, celulitídy či komplexné formovanie
postavy. Mezoterapia je tak cenným pomocníkom v boji proti starnutiu a
je súčasťou takmer každého estetického centra.

je, okrem úpravy životného štýlu, mezoterapeutické ošetrenie týchto partií.
Procedúra je rýchla, jednoduchá, takmer bezbolestná a efektívna.
Mikrodermálnymi vpichmi sa do pokožky aplikujú účinné látky, ako sú
kyselina hyalurónová, antioxidanty, ﬂavonoidy, stopové prvky a iné – v
skratke všetky látky, ktoré naša koža potrebuje na správne fungovanie a
samozrejme aj svoj svieži a mladistvý vzhľad.
Odporúčaná frekvencia aplikácií je raz za dva týždne, pričom na dosiahnutie
požadovaného výsledku mezoterapie je vhodné absolvovať aspoň tri
sedenia.
Na zosvetlenie nežiaducich pigmentácií v oblasti tváre a krku používame
špeciálne vyvinutý roztok, ktorý je okrem množstva výživných látok
obohatený aj o substancie s bieliacim účinkom. Proces aplikácie prebieha
obdobne ako mezoterapeutické ošetrenie okolia očí. Do pokožky v mieste
pigmentovej škrvny sa povrchovými vpichmi vpravuje účinný roztok.
Prestávka medzi jednotlivými ošetreniami by mala byť apoň 7 dní, pričom
jedna kúra pozostáva zo 4 až 6 aplikácií.
Tieto novinky budú pre vás dostupné v našej ambulancii lekárskej
kozmetiky a korektívnej dermatológie od marca 2016.

Novinkou našej kozmetiky je mezoterapia zameraná na omladenie okolia
očí a redukciu pigmentových škvŕn.
Svieži a rozjasnený pohľad dodá iskru každej tvári. Kruhy, opuchy, či vrásky
v okolí očí sú neklamné známky unavenej alebo starnúcej pleti. Riešením

noviny Nemocnice Poprad, a.s.

MUDr. Jaroslava Leľová
ambulancia lekárskej kozmetiky
a korektívnej dermatológie

Lekárnik radí

- posilnite si imunitu

Podľa dátumu v kalendári nám vládne pani zima, no počasie máme skôr
jarné. Aj keď si to na Slovensku priznávame len pomaly, žijeme vo svete
závažných klimatických zmien. Zmeny počasia mávajú väčší dopad na
naše zdravie, než si pripúšťame. Dokážu ovplyvniť nielen imunitný systém
a pridružené zdravotné komplikácie ako alergiu, astmu či autoimunitné
problémy, ale napríklad aj srdcovo-cievny systém, krvný tlak, diabetes či
dokonca stav depresie. V tomto období nás najviac trápia choroby
súvisiace s imunitou=prechladnutie, chrípka, zápaly prínosových dutín,
ochorenia horných a dolných dýchacích ciest.

Čo je to imunita?
Obranyschopnosť organizmu = imunita = imunitný systém je
geniálnym vynálezom, ktorý sa nachádza v každom ľudskom tele a
pomáha nám prekonať „nájazdy“ cudzích organizmov, t. j.: baktérie, vírusy,
parazity, mikroorganizmy, huby, plesne a iné okom neviditeľné „príšerky“.
Životné prostredie, životný štýl, stravovanie a stres často spôsobia
oslabenie imunity. Podporiť a posilniť imunitu je možné zdravým
stravovaním, pohybom na čerstvom vzduchu, otužovaním, spánkom pri
otvorenom okne, saunovaním. Náš obranný mechanizmus vieme
podporiť aj prírodnými výživovými doplnkami ako sú probiotiká a
prebiotiká, imunonutričné huby – Cordyceps, Reishi, Shitake, minerály a
vitamíny – vitamín C, betaglukány, echinacea, rakytník, kolostrum.

Vitamín C
Prečo je vitamín C dôležitý?
Vitamín C (kyselina L-askorbová) je dôležitý pre obranyschopnosť
organizmu proti bakteriálnym, a najmä vírusovým infekciám. Tento
ochranný efekt je všeobecne známy - čaj s citrónom pri chrípke. Spevňuje
štruktúry spojivových tkanív a zvyšuje pevnosť ciev, predchádza
zvýšenému krvácaniu ďasien, podporuje vstrebávanie železa, stimuluje
tvorbu bielych krviniek. Má antioxidačný účinok. Užíva sa na prevenciu
prejavov nedostatku vitamínu C ako nechutenstvo, náchylnosť na
infekcie, bledosť, modriny a krvácavosť z ďasien. Vo vyšších dávkach sa
odporúča ako doplnok liečby pri nachladnutí a infekčných ochoreniach.
Mali by ho užívať aj predčasne narodení novorodenci, tehotné a dojčiace
ženy, osoby pracujúce v infekčnom alebo stresovom prostredí. Fajčiarom
sa odporúča dvojnásobná odporučená denná dávka. Najlepšie je prijímať
ho v prirodzenej forme. Hlavným zdrojom sú čerešne acerola, rakytník,
ríbezľa čierna, šípky, kivi, brokolica, ríbezľa červená, citrusy (pomaranč,
limetka, citrón, grapefruit), jahoda, karﬁol, paprika, kel, kapusta. Ďalšími
zdrojmi sú špenát, zemiaky, paradajky, brusnica. V lekárni nájdete širokú
ponuku prípravkov vitamínu C určené pre dojčatá, deti a dospelých.

Rakytník rešetliakový
Rakytník rešetliakový sa pre svoje pozitívne účinky na ľudské zdravie a
vysoký obsah biologicky aktívnych látok nazýva rastlinou budúcnosti.
Obsah vitamínu C v plodoch rakytníka je až 25× vyšší ako v citrusových
plodoch. Rakytník rešetliakový využívali v ľudovom liečiteľstve už
Tibeťania, obyvatelia Sibíri, Mongolska a niektorých oblastí Číny. Plody
rakytníka si zasluhujú osobitnú pozornosť práve vďaka obsahu vitamínov
C a P, a znásobeniu ich účinkov. Vitamín P nielen posilňuje kapiláry ciev, ale
svojou prítomnosťou tiež zabraňuje rozkladu vitamínu C a zvyšuje jeho
pôsobenie. Okrem vitamínu C je rakytník výbornou zásobárňou vitamínu
A, takisto organických kyselín a má výrazné biostimulačné účinky, vďaka
ktorým podporuje imunitný systém.
Užívanie rakytníka je preto vhodné pri rôznych virózach a chrípkach, keď
je potrebné doplniť vitamíny a posilniť imunitu. Ale rakytník zaisťuje
nielen rekonvalescenciu pri nachladnutí. Vynikajúci je na očistu
organizmu od toxických splodín, odporúča sa ako obranná látka proti
následkom civilizačného stresu. V lekárni dostanete 100% olej vo forme
kapsúl alebo kvapiek a 100% prášok z plodov v kapsliach. Pre detičky sú to
multivitamínové želatínky Rakytníček.

Kolostrum
Kolostrum alebo mledzivo je tekutina, ktorú produkujú mliečne žľazy v
období prvých hodín po pôrode. Toto obdobie je pre novorodencov veľmi
dôležité. Telo je po pôrode konfrontované s celým radom vírusov a baktérií,
proti ktorým sa musí brániť.
Samotná príroda nám pripravila veľmi účinný nástroj na podporu imunity.
Najvhodnejšou alternatívou k ľudskému kolostru je identiﬁkované
kolostrum kravské, ktoré je svojou kvalitou veľmi vhodné pre človeka.
Kolostrum je dôležitým zdrojom imunoglobulínov, proteínov,
karbohydrátov, vitamínov a minerálov, obsahuje veľa biologicky aktívnych
molekúl dôležitých pre imunitu a rast. Kolostrum pomáha telu ubrániť sa
vírusom, baktériám a plesniam.
Imunoglobulíny
Sú dôležité pre ľudský organizmus ako prevencia a obrana proti infekciám.
Lekári objavili, že vysoký obsah imunoglobulínov v kolostre účinne
podporuje telu vlastný imunitný systém.
Ďalšie látky v kolostre
Cytokíny, ktoré stimulujú lymfatický systém a obsahujú vysoko účinné
antivírové imunitné faktory. Laktoferiny a transferiny predávajú železo do
červených krviniek a bránia škodlivým baktériám a vírusom, aby získavali
železo, ktoré potrebujú k ich množeniu. Laktobacillus biﬁdus acidophilus
pomáha zažívaniu a obmedzuje rast škodlivých baktérií a kvasiniek v
zažívacom trakte. V lekárni ho kúpite v tekutej forme, vo forme kapslí alebo
ako sprej.

Betaglukán
Najbežnejším producentom betaglukánu u nás je hliva ustricová. Po užití
preparátu je betaglukán z tráviaceho traktu prenášaný pomocou
makrofágov a uvoľňovaný do celého tela, kde aktivuje bunky imunitného
systému.
Betaglukán sa odporúča užívať:
- pri vírusových, bakteriálnych, plesňových a parazitárnych infekčných
ochoreniach
- pri následkoch fyzického a/alebo psychického stresu
- pri ochoreniach v dôsledku oslabeného imunitného systému
- pri autoimúnnych ochoreniach, alergiách
Denná odporúčaná dávka betaglukánu je 2 - 5 mg na 1 kg hmotnosti
človeka, v závislosti od toho, či sa betaglukán užíva preventívne alebo ako
podporná látka pri chorobných stavoch. Pre najlepší účinok a zlepšenie
vstrebávania sa odporúča užívať betaglukán na prázdny žalúdok, t. j.
približne 30 minút pred užitím betaglukánu nič nekonzumovať.
Betaglukány dostať v lekárni v rôznych formách. Prípravky obsahujú buď
čistý betaglukán, prípadne kombinácie hlivy ustricovej s rakytníkovým
olejom alebo laktobacilmi. Sú vo forme kapslí, pre detičky ochutené sirupy a
cmúľacie pastilky.

Echinacea
V prvom rade stimuluje a posilňuje imunitný systém, teda prirodzenú
schopnosť človeka brániť sa proti infekčným ochoreniam. Pomáha pri
prevencii i liečbe akútnych i chronických zápalových ochorení, pri chrípkach,
angínach, infekciách dýchacieho traktu, pri kožných a cievnych ochoreniach.
Má výrazne stimulačný účinok na lymfatický systém a obranyschopnosť
organizmu. Echinacea hojí zápalové procesy. Zabraňuje šíreniu infekcií,
najmä vírusových, pomáha pri prechladnutí a upchatých nosných dutinách.
Echinacea dokáže telo posilniť a pomôcť pri obnove telesnej a duševnej
rovnováhy. A čo je dôležité, nemá vedľajšie účinky. Kvapky a tablety s jej
obsahom sú vhodné pre dospelých, pre deti sú vhodné kvapky alebo
cmúľacie pastilky.
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Pracovná zdravotná služba

balík LADY alebo GENTLEMAN

Nemocnica Poprad, a.s., má oprávnenie na výkon pracovnej zdravotnej služby,
ktorej hlavným cieľom je zabrániť poškodeniu zdravia z práce

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.

Poradenstvo

Lekárske prehliadky
• vstupné, výstupné, periodické,
mimoriadne, následné, po dlhodobej PN,
pri zmene pracovného zaradenia
• zabezpečenie očkovania

Pracovné prostredie
• identifikácia rizík na pracovisku
• sledovanie expozície zamestnancov
zdraviu škodlivým faktorom práce
a pracovného prostredia
• hodnotenie rizík z expozície
• vypracovanie posudkov o riziku
a prevádzkových poriadkov

• poskytovanie poradenstva a návrh opatrení
o stave pracovného prostredia
a pracovných podmienok
• spolupráca pri vypracovaní programov
ochrany a podpory zdravia zamestnancov
• školenie prvej pomoci

Prečo práve my?
• tím zložený z odborníkov s dlhoročnou
praxou v odbore
• hygienická časť a lekárska časť
pod jednou strechou
• zmluvný vzťah s možnosťou platenia
len za skutočne vykonanú prácu

na 1. mieste
to všetko vám zabezpečí vysoký komfort

Vaše zdravie

Nemocnica Poprad, a.s., ponúka aj ďalšie služby, ktoré je možné si zakúpiť
vrátane špeciálneho vyšetrenia pre dané riziko.

preventívnej prehliadky
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.

Kde nás nájdete?

Nemocnica Poprad, a.s. Banícka 803/28 058 45 Poprad www.nemocnicapp.sk
Tel: 052/ 7125 284, 212, 0918 98 33 27 pzs@nemocnicapp.sk

pavilón Kožného stacionára, 2. poschodie

C

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

Ponuka ambulancie lekárskej
kozmetiky a korektívnej dermatológie
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Dátum vydania: február 2016

Slovo na úvod
Milí čitatelia, klienti, pacienti, a predovšetkým zamestnanci nemocnice,
na úvod by som sa rád poďakoval všetkým zdravotníckym aj nezdravotníckym pracovníkom za ich prácu a úsilie, ktoré
venovali záchrane života a zdravia všetkých našich pacientov a prispievajú k úspešnému plneniu náročných úloh.
V roku 2016 pokračujeme v investičných aktivitách ako rekonštrukcia ambulantnej časti fyziatricko–rehabilitačného
oddelenia, priestorov pre vodoliečbu, masáže, telocvičňu pre liečebnú telesnú výchovu. Pripravujeme stavebnú
dokumentáciu rekonštrukcie 10. poschodia, na ktorom by malo vznikúť nové gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
s izbami hotelového typu. V najbližšej dobe plánujeme otvoriť ortopedické ambulancie v Kežmarku a Starej Ľubovni.
Rozširujeme škálu operačných výkonov v oblasti spinálnej chirurgie. Neustále pracujeme na zvyšovaní operatívy
v oblasti chirurgie, traumatológie, ortopédie, urológie, gynekológie, oftalmológie a otorinolaryngológie. V týchto
dňoch ukončujeme rekonštrukčné práce na ortopedickom oddelení, ktoré tak poskytne vyšší komfort pacientom
i personálu. Kvalitou chceme zabezpečovať konkurencieschopnosť nášho zdravotníckeho zariadenia a zvyšovť spokojnosť nielen pacientov, ale aj
zamestnancov nemocnice. Veľkou víziou do budúcnosti bude pre našu nemocnicu spracovanie štúdie energetickej úspornosti a následné uvedenie do
praxe.
Nemocnica Poprad, a.s., chce byť aj naďalej prosperujúcou spoločnosťou, neustále zlepšujúcou kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti na
certiﬁkovaných pracoviskách, s kvalitným personálom a s moderným prístrojovým a priestorovým vybavením, s cieľom zabezpečiť spokojnosť
pacientov. Tejto priorite podriadime všetky svoje ciele, plány a zámery aj v nasledujúcom období.
Ing. Peter Petruš
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie - ambulantná časť

MY

Ortopedické oddelenie - lôžková časť

CY

CMY

K

60,00 €

OŠETRENIE
AKNÓZNEJ PLETI

Čistenie, aplikácia liečivej masky,
ozonoterapia

cena:

OZONIZÉR
osobne • 052/ 7125 832
0948 097 990 • 0948 097 991

Antimikrobiálny efektpri zápalových prejavoch akné.
10 x ozonizér
cena:

19,20€

10x KOZMETICKÉ
OŠETRENIE
TEKUTÝM DUSÍKOM
cena:

34,40€

36,80€

Bufet Nemocnice Poprad, a.s.
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.

už coskoro v nasom bufete

Dobrú chuť! :)
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