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Pripravujeme otvorenie oddelenia dlhodobo chorých

Dátum vydania: február 2017

Na slovíčko s generálnym riaditeľom Nemocnice Poprad, a. s., Ing. Petrom Petrušom

Nová onkochirurgická ambulancia v popradskej nemocnici
Nemocnica Poprad, a. s., zaviedla ďalšiu novinku. Od 1. februára 2017
v nemocnici nájdu pomoc pacienti, ktorí smerujú do onkochirurgickej
ambulancie. Onkochirurgická ambulancia funguje v priestoroch
chirurgickej ambulancie na 2. poschodí polikliniky, číslo dverí P231.
Otvorená je od pondelka do piatku od 13.00 do 15.30. Jeden z lekárov
podľa rozpisu zabezpečuje konzultácie pacientov a ich prípravu

k operačnému výkonu alebo kontroly po operáciách. Ako uviedol
generálny riaditeľ Nemocnice Poprad, a. s., Ing. Peter Petruš, zdravotná
starostlivosť je opäť o čosi bližšie k pacientovi, keďže naši pacienti už
nemusia cestovať do onkochirurgických ambulancií v krajských mestách.
-red-

Ako hodnotíte svoje doterajšie pôsobenie vo funkcii generálneho
riaditeľa Nemocnice Poprad, a. s.?

preto s uznaním konštatovať, že v Poprade som stretol naozaj kvalitný
a erudovaný tím lekárov, sestier, ale aj ostatných pracovníkov, ktorí sú
tvorcami a nositeľmi dobrého mena Nemocnice Poprad, a. s.

Začiatok môjho pôsobenia na pozícii generálneho riaditeľa v Nemocnici
Poprad, a. s., v roku 2015 bol spojený s hektickým úvodom, ktorý
sprevádzali hromadné výpovede sestier.

Aké sú priority nemocnice v roku 2017?

Táto akcia mala celoslovenský rozmer a v našej nemocnici podalo
výpoveď 125 sestier. Postupnými rokovaniami vedenia nemocnice so
sestrami jednotlivých oddelení a odborovou organizáciou sme dosiahli
dohodu, vďaka čomu v priebehu dvoch týždňov všetky sestry svoje
výpovede stiahli. Prevádzka na oddeleniach sa dostala do normálnych
koľají a mohli sme v pokoji začať prípravu na rok 2016. Ten bol pre našu
nemocnicu v znamení kvalitných hospodárskych výsledkov, vrátane
platobnej disciplíny. Pokračovali sme v rozširovaní nových liečebných
postupov a operačných výkonov, zriaďovali sme nové ambulancie aj
mimo nášho okresu s cieľom poskytnúť prostredníctvom našich
odborníkov kvalitnú zdravotnú starostlivosť čo najväčšiemu počtu
pacientov. V priebehu roka 2016 tak výkon našej nemocnice narástol
nielen z hľadiska zvýšeného počtu operačných výkonov, ale aj v počte
odliečených pacientov pri súčasnom dosahovaní dobrých
hospodárskych výsledkov a platobnej disciplíny.

Darujte 2% (3%) z Vašich daní

na zakúpenie zdravotníckej techniky pre geriatrické oddelenie.
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.
K poukázaniu príspevku je potrebné vyplniť predpísaný formulár, ktorý nájdete na webovej stránke www.nemocnicapp.sk
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V snahe o modernizáciu niektorých častí nemocnice sa budeme
uchádzať aj o ﬁnančné prostriedky z európskych fondov v rámci
integrovaného regionálneho operačného programu.
Úspechom po náročných a dlhodobých rokovaniach je získanie súhlasu
Ministerstva zdravotníctva na zriadenie špecializovaného pracoviska pre
malígne ochorenia peritoneálneho povrchu a HIPEC v rámci
chirurgického oddelenia. Tento súhlas nám bol vydaný 16. januára 2017.
Operačné výkony tohto druhu, ktoré sú vykonávané pod vedením
primára chirurgického oddelenia MUDr. Karla Kroupu, PhD., sú odborne
a ﬁnančne veľmi náročné. V našej nemocnici vykonávame tieto operácie
už druhý rok a verím, že toto je prvý krok k zreálneniu platby za tieto
výkony, ktoré doposiaľ neúmerne ﬁnančne zaťažovali naše chirurgické
oddelenie a, samozrejme, aj celú nemocnicu.
Dôležitým aspektom v liečbe našich pacientov je komunikácia. Keďže
v tejto oblasti je neustále čo zlepšovať, chceme pracovať na zlepšení
komunikácie na úrovni personál – pacient – príbuzní.
Prioritou do roku 2017 je aj výrazné zefektívnenie všetkých nákupov.
Zriadením samostatného úseku verejného obstarávania a rozvojových
projektov chceme v úzkej spolupráci s ministerstvom zdravotníctva
dosiahnuť značné úspory.

Nadácia
Nádej pre vaše zdravie

Darované prostriedky budú použité

Všetky nemocnice na Slovensku stoja v roku 2017 pred kľúčovou úlohou
– čo najskôr implementovať v rámci svojho informačného systému nový
úhradový systém DRG.

Jedným z významných cieľov je spracovanie Generelu – projektu, ktorý
bude predstavovať jasnú víziu a koncepciu rozvoja našej nemocnice na
obdobie cca 10 až 15 rokov. Prípravné práce sa už rozbehli a v priebehu
roku 2017 chceme tento Generel predložiť na schválenie predstavenstvu
našej spoločnosti.

Nezávislým ocenením dosiahnutých výsledkov je aj rebríček
hodnotenia slovenských nemocníc zostavený inštitútom INEKO, podľa
ktorého získala v minulom roku Nemocnica Poprad, a. s., 3. miesto
v kategórii všeobecných nemocníc. Tento úspech je pre nás výzvou do
ďalšieho skvalitňovania poskytovaných služieb – venovať sa chceme aj
zvyšovaniu štandardov úrovne samotného prostredia nemocnice, ktoré
chceme nastaviť na maximálnu spokojnosť pacientov i samotného
personálu. Je to beh na dlhé trate, ktorý potrebuje dôkladnú prípravu
a plánovanie.
Kľúčovou úlohou, ktorú si pri mojej riadiacej práci v rezorte
zdravotníctva neustále uvedomujem, je trpezlivosť a slušnosť pri práci
s ľuďmi. Najväčšou hodnotou našej nemocnice nie sú budovy či
prístroje, ale v prvom rade kvalitný personál. Iba s kvalitnými
a spokojnými pracovníkmi môžeme v zdravotníctve dosahovať dobré
výsledky a zabezpečiť spokojnosť na strane našich pacientov. Môžem

Naďalej chceme rozvíjať úzku spoluprácu medzi našou nemocnicou
a privátnymi ambulanciami, ktoré pôsobia v našom meste, v okolí, ale aj
v blízkych regiónoch. Dôležitou úlohou pre našu nemocnicu v roku 2017
bude prehĺbenie spolupráce s nemocnicou v Kežmarku.
Napokon to najdôležitejšie. Tak ako som už uviedol, najväčšou hodnotou
našej nemocnice je vzdelaný a vysokokvaliﬁkovaný personál. Kľúčovou
úlohou pre nás preto ostáva zabezpečiť vhodné podmienky na výchovu
a vzdelávanie našich pracovníkov s jasným cieľom – stabilizovať personál
a zabezpečiť jeho spokojnosť.
Na záver by som rád povedal, že Nemocnica Poprad nie je štandardnou
regionálnou nemocnicou, ale určite je nemocnicou nadregionálnou, kde
poskytujeme nadštandardnú zdravotnú starostlivosť pre pacientov
z celého Slovenska a vďaka blízkosti našich veľhôr si dovolím povedať, že
aj pre pacientov z rôznych kútov sveta.
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Oddelenie vnútorného lekárstva predstavuje primárka MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.
Znelo to veľmi pozitívne, je teda ešte niečo, okrem už spomínaného, čo
považujete za svoj úspech?
Hlavným úspechom je, že sa podarilo stabilizovať personálny stav oddelenia,
viacerí lekári v poslednom období vykonali špecializačnú skúšku
z vnútorného lekárstva a jeho pododborov, z čoho mám veľkú radosť. To je
hlavný dôvod, prečo vieme našim pacientom poskytovať stále lepšiu
zdravotnú starostlivosť, pretože práca v takom náročnom a rozsiahlom
odbore ako je vnútorné lekárstvo, s množstvom pododborov, nie je prácou
jednotlivca, ale prácou tímu. Ako tímu lekárov, tak tímu ošetrovateľskej
starostlivosti a bez ich vzájomnej kooperácie kvalitná starostlivosť
o polymorbídnych fragilných pacientov u nás hospitalizovaných nie je
možná. Na oddelení dbáme o edukáciu lekárov aj sestier. Výsledky našej
práce pravidelne publikujeme nielen v domácich, ale aj prestížnych
zahraničných časopisoch a prezentujeme na odborných lekárskych fórach
s celoslovenskou pôsobnosťou, sme jedným z piatich slovenských pracovísk
prizvaných do Central European Hepatological Collaboration, ktorá
združuje prestížne pracoviská venujúce sa liečbe chronických vírusových
hepatitíd v krajinách bývalej V4.
Ako by ste jednoducho predstavili vaše oddelenie, teda oddelenie
vnútorného lekárstva alebo verejnosti známe interné oddelenie?
Oddelenie vnútorného lekárstva má 58 štandardných lôžok, 8 lôžok
oddelenia arytmií a koronárnej jednotky (OAKJ) a 6 lôžok jednotky
intenzívnej metabolickej starostlivosti (JIMS). Patrí k jednému
z najväčších oddelení v našej nemocnici. Na oddelení sa liečia pacienti
s chorobou srdca a ciev, pečene, tráviaceho traktu, obličiek, chorobami
žliaz s vnútorným vylučovaním, cukrovkou, reumatickými chorobami,
pľúcnymi chorobami, nádorovými chorobami a niektorými infekciami.
Na OAKJ sú hospitalizovaní pacienti s anginou pectoris a infarktom
myokardu, zlyhaním srdca a závažnými poruchami srdcového rytmu. Na
JIMS sú hospitalizovaní pacienti so zlyhaním pečene, obličiek, zle
kompenzovanou cukrovkou, sepsou a zlyhaním viacerých orgánov.
V minulom roku sme hospitalizovali 3 657 pacientov.
Súčasťou oddelenia sú nasledované ambulancie: príjmová ambulancia,
interná ambulancia, gastroenterologická ambulancia, hepatologická
ambulancia, kardiologická ambulancia a diabetologická ambulancia.
V našich ambulanciách sme v minulom roku vyšetrili 10 038 pacientov.
Lekári oddelenia vykonávajú konziliárne internistické služby pre všetky
ostatné oddelenia nemocnice.
Na oddelení pracuje 33 lekárov, 54 zdravotných sestier a 34
zamestnancov z radov nižšieho zdravotného personálu.
Čo je nové na vašom oddelení?
Medicína a hlavne interná medicína a jej pododbory nie je o novinkách,
ale o poctivej mravčej práci, výsledkom ktorej nie je vždy úspech. Napriek
tomu sa novinkami môžeme popýšiť. Súčasťou oddelenia je
hepatologická ambulancia, ktorá je ministerstvom zdravotníctva uznaná
ako pracovisko pre liečbu chronických vírusových hepatitíd. V tejto
ambulancii ako jedinej v širšom regióne ponúkame pacientom
s chronickou vírusovou hepatitídou C možnosť bezinterferónovej liečby,
ktorá je absolútnou medicínskou novinkou a dáva pacientovi takmer
100% šancu na úplné vyliečenie. Zintenzívnili sme našu spoluprácu
s HEGITO FN Rooswelta Banská Bystrica a venujeme sa pacientom
s pokročilou chorobou pečene pred a po transplantácii pečene.
V spolupráci s chirurgickým oddelením sme zaviedli 24-hodinovú
endoskopickú príslužbu, ktorú v rozhodujúcej miere zabezpečuje náš
tím. V nadregionálnom rozsahu realizujeme v spolupráci s ODIR
kompletnú starostlivosť o pacientov s portálnou hypertenziou, ktorí trpia
predovšetkým život ohrozujúcim krvácaním z tráviaceho traktu. Ako
jediné pracovisko v Prešovskom kraji vykonávame dychové testy
zamerané na syndróm baktériového prerastania, ktorý je príčinou
mnohých tráviacich ťažkostí a zhoršuje priebeh ochorení pečene.
Kardiologické pracovisko zaviedlo test na naklonenej rovine, ktorý odhalí
predovšetkým u mladých pacientov niektoré príčiny straty vedomia. Tiež
realizuje
telemetrické
meranie
kardiostimulátorov
a kardioverterdeﬁbrilátorov, ktoré odbremení pacientov od kontrol
v kardiocentre v Košiciach. Diabetologické ambulancia ponúka možnosť
kontinuálneho ambulantného monitorovania glykémií.

Navždy nás opustil MUDr. Igor Cpin
Začiatkom februára zastihla popradskú nemocnicu mimoriadne smutná
správa. Dňa 3. februára 2017 navždy odišla jedna z výrazných osobností
jej histórie – MUDr. Igor Cpin. Chirurg, ktorého celý profesionálny život
bol spätý práve s popradskou nemocnicou.
Lekár Igor Cpin nastúpil do nemocnice v Spišskej Sobote v roku 1967 ako
sekundárny lekár interného oddelenia. Celý svoj pracovný život až do
svojich 65 rokov sa venoval chirurgii, keď na chirurgickom oddelenení
strávil 39 rokov na rôznych pracovných pozíciách, ako lekár, neskôr ako
zástupca primára, či primár. Bol žiakom primára Režuchu a pokračoval
v dobre rozbehnutej chirurgii svojho predchodcu. Od 1. mája 1993 bol
primárom chirurgického oddelenia popradskej nemocnice. S účinnosťou
od 1. januára 1996 bol MZ SR vymenovaný za okresného odborníka MZ
SR pre odbor chirurgia. V roku 2010 MUDr. Igor Cpin odložil lekársky plášť
a odišiel na zaslúžený odpočinok. Po slávnostnom prijatí pri príležitosti
70-tych narodenín Igor Cpin povedal: „Človek je krehká nádoba a mňa
veľmi teší, keď stretnem ľudí, ktorých som operoval a myslel som si, že
nebudú dlho žiť. Oni sú však tu a radujú sa zo života. To sú pekné chvíle.“
Česť jeho pamiatke!
MUDr. Igor Cpin pri preberaní ocenenia k 40. výročiu otvorenia nemocnice v Poprade

Rekonštruované fyziatricko-rehabilitačné oddelenie očami fotografa

Čo čaká oddelenie vnútorného lekárstva v roku 2017?
Veľa zodpovednej a náročnej práce s cieľom čo najlepšie pomôcť
pacientom. Verím, že v budúcom roku získame pre naše oddelenie nové
priestory, ktoré zásadne zvýšia sociálny štandard pre našich pacientov. To je
náš prioritný cieľ. V spolupráci s Inštitútom klinickej a experimentálnej
medicíny Praha pripravujeme zavedenie ďalších nových diagnostických
a terapeutických metód, o ktorých radi budeme v blízkej budúcnosti našich
pacientov informovať.
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sekundárny lekár interného oddelenia. Celý svoj pracovný život až do
svojich 65 rokov sa venoval chirurgii, keď na chirurgickom oddelenení
strávil 39 rokov na rôznych pracovných pozíciách, ako lekár, neskôr ako
zástupca primára, či primár. Bol žiakom primára Režuchu a pokračoval
v dobre rozbehnutej chirurgii svojho predchodcu. Od 1. mája 1993 bol
primárom chirurgického oddelenia popradskej nemocnice. S účinnosťou
od 1. januára 1996 bol MZ SR vymenovaný za okresného odborníka MZ
SR pre odbor chirurgia. V roku 2010 MUDr. Igor Cpin odložil lekársky plášť
a odišiel na zaslúžený odpočinok. Po slávnostnom prijatí pri príležitosti
70-tych narodenín Igor Cpin povedal: „Človek je krehká nádoba a mňa
veľmi teší, keď stretnem ľudí, ktorých som operoval a myslel som si, že
nebudú dlho žiť. Oni sú však tu a radujú sa zo života. To sú pekné chvíle.“
Česť jeho pamiatke!
MUDr. Igor Cpin pri preberaní ocenenia k 40. výročiu otvorenia nemocnice v Poprade

Rekonštruované fyziatricko-rehabilitačné oddelenie očami fotografa

Čo čaká oddelenie vnútorného lekárstva v roku 2017?
Veľa zodpovednej a náročnej práce s cieľom čo najlepšie pomôcť
pacientom. Verím, že v budúcom roku získame pre naše oddelenie nové
priestory, ktoré zásadne zvýšia sociálny štandard pre našich pacientov. To je
náš prioritný cieľ. V spolupráci s Inštitútom klinickej a experimentálnej
medicíny Praha pripravujeme zavedenie ďalších nových diagnostických
a terapeutických metód, o ktorých radi budeme v blízkej budúcnosti našich
pacientov informovať.
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Pripravujeme otvorenie oddelenia dlhodobo chorých
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Na slovíčko s generálnym riaditeľom Nemocnice Poprad, a. s., Ing. Petrom Petrušom

Nová onkochirurgická ambulancia v popradskej nemocnici
Nemocnica Poprad, a. s., zaviedla ďalšiu novinku. Od 1. februára 2017
v nemocnici nájdu pomoc pacienti, ktorí smerujú do onkochirurgickej
ambulancie. Onkochirurgická ambulancia funguje v priestoroch
chirurgickej ambulancie na 2. poschodí polikliniky, číslo dverí P231.
Otvorená je od pondelka do piatku od 13.00 do 15.30. Jeden z lekárov
podľa rozpisu zabezpečuje konzultácie pacientov a ich prípravu

k operačnému výkonu alebo kontroly po operáciách. Ako uviedol
generálny riaditeľ Nemocnice Poprad, a. s., Ing. Peter Petruš, zdravotná
starostlivosť je opäť o čosi bližšie k pacientovi, keďže naši pacienti už
nemusia cestovať do onkochirurgických ambulancií v krajských mestách.
-red-

Ako hodnotíte svoje doterajšie pôsobenie vo funkcii generálneho
riaditeľa Nemocnice Poprad, a. s.?

preto s uznaním konštatovať, že v Poprade som stretol naozaj kvalitný
a erudovaný tím lekárov, sestier, ale aj ostatných pracovníkov, ktorí sú
tvorcami a nositeľmi dobrého mena Nemocnice Poprad, a. s.

Začiatok môjho pôsobenia na pozícii generálneho riaditeľa v Nemocnici
Poprad, a. s., v roku 2015 bol spojený s hektickým úvodom, ktorý
sprevádzali hromadné výpovede sestier.

Aké sú priority nemocnice v roku 2017?

Táto akcia mala celoslovenský rozmer a v našej nemocnici podalo
výpoveď 125 sestier. Postupnými rokovaniami vedenia nemocnice so
sestrami jednotlivých oddelení a odborovou organizáciou sme dosiahli
dohodu, vďaka čomu v priebehu dvoch týždňov všetky sestry svoje
výpovede stiahli. Prevádzka na oddeleniach sa dostala do normálnych
koľají a mohli sme v pokoji začať prípravu na rok 2016. Ten bol pre našu
nemocnicu v znamení kvalitných hospodárskych výsledkov, vrátane
platobnej disciplíny. Pokračovali sme v rozširovaní nových liečebných
postupov a operačných výkonov, zriaďovali sme nové ambulancie aj
mimo nášho okresu s cieľom poskytnúť prostredníctvom našich
odborníkov kvalitnú zdravotnú starostlivosť čo najväčšiemu počtu
pacientov. V priebehu roka 2016 tak výkon našej nemocnice narástol
nielen z hľadiska zvýšeného počtu operačných výkonov, ale aj v počte
odliečených pacientov pri súčasnom dosahovaní dobrých
hospodárskych výsledkov a platobnej disciplíny.

Darujte 2% (3%) z Vašich daní

na zakúpenie zdravotníckej techniky pre geriatrické oddelenie.
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.
K poukázaniu príspevku je potrebné vyplniť predpísaný formulár, ktorý nájdete na webovej stránke www.nemocnicapp.sk
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V snahe o modernizáciu niektorých častí nemocnice sa budeme
uchádzať aj o ﬁnančné prostriedky z európskych fondov v rámci
integrovaného regionálneho operačného programu.
Úspechom po náročných a dlhodobých rokovaniach je získanie súhlasu
Ministerstva zdravotníctva na zriadenie špecializovaného pracoviska pre
malígne ochorenia peritoneálneho povrchu a HIPEC v rámci
chirurgického oddelenia. Tento súhlas nám bol vydaný 16. januára 2017.
Operačné výkony tohto druhu, ktoré sú vykonávané pod vedením
primára chirurgického oddelenia MUDr. Karla Kroupu, PhD., sú odborne
a ﬁnančne veľmi náročné. V našej nemocnici vykonávame tieto operácie
už druhý rok a verím, že toto je prvý krok k zreálneniu platby za tieto
výkony, ktoré doposiaľ neúmerne ﬁnančne zaťažovali naše chirurgické
oddelenie a, samozrejme, aj celú nemocnicu.
Dôležitým aspektom v liečbe našich pacientov je komunikácia. Keďže
v tejto oblasti je neustále čo zlepšovať, chceme pracovať na zlepšení
komunikácie na úrovni personál – pacient – príbuzní.
Prioritou do roku 2017 je aj výrazné zefektívnenie všetkých nákupov.
Zriadením samostatného úseku verejného obstarávania a rozvojových
projektov chceme v úzkej spolupráci s ministerstvom zdravotníctva
dosiahnuť značné úspory.

Nadácia
Nádej pre vaše zdravie

Darované prostriedky budú použité

Všetky nemocnice na Slovensku stoja v roku 2017 pred kľúčovou úlohou
– čo najskôr implementovať v rámci svojho informačného systému nový
úhradový systém DRG.

Jedným z významných cieľov je spracovanie Generelu – projektu, ktorý
bude predstavovať jasnú víziu a koncepciu rozvoja našej nemocnice na
obdobie cca 10 až 15 rokov. Prípravné práce sa už rozbehli a v priebehu
roku 2017 chceme tento Generel predložiť na schválenie predstavenstvu
našej spoločnosti.

Nezávislým ocenením dosiahnutých výsledkov je aj rebríček
hodnotenia slovenských nemocníc zostavený inštitútom INEKO, podľa
ktorého získala v minulom roku Nemocnica Poprad, a. s., 3. miesto
v kategórii všeobecných nemocníc. Tento úspech je pre nás výzvou do
ďalšieho skvalitňovania poskytovaných služieb – venovať sa chceme aj
zvyšovaniu štandardov úrovne samotného prostredia nemocnice, ktoré
chceme nastaviť na maximálnu spokojnosť pacientov i samotného
personálu. Je to beh na dlhé trate, ktorý potrebuje dôkladnú prípravu
a plánovanie.
Kľúčovou úlohou, ktorú si pri mojej riadiacej práci v rezorte
zdravotníctva neustále uvedomujem, je trpezlivosť a slušnosť pri práci
s ľuďmi. Najväčšou hodnotou našej nemocnice nie sú budovy či
prístroje, ale v prvom rade kvalitný personál. Iba s kvalitnými
a spokojnými pracovníkmi môžeme v zdravotníctve dosahovať dobré
výsledky a zabezpečiť spokojnosť na strane našich pacientov. Môžem

Naďalej chceme rozvíjať úzku spoluprácu medzi našou nemocnicou
a privátnymi ambulanciami, ktoré pôsobia v našom meste, v okolí, ale aj
v blízkych regiónoch. Dôležitou úlohou pre našu nemocnicu v roku 2017
bude prehĺbenie spolupráce s nemocnicou v Kežmarku.
Napokon to najdôležitejšie. Tak ako som už uviedol, najväčšou hodnotou
našej nemocnice je vzdelaný a vysokokvaliﬁkovaný personál. Kľúčovou
úlohou pre nás preto ostáva zabezpečiť vhodné podmienky na výchovu
a vzdelávanie našich pracovníkov s jasným cieľom – stabilizovať personál
a zabezpečiť jeho spokojnosť.
Na záver by som rád povedal, že Nemocnica Poprad nie je štandardnou
regionálnou nemocnicou, ale určite je nemocnicou nadregionálnou, kde
poskytujeme nadštandardnú zdravotnú starostlivosť pre pacientov
z celého Slovenska a vďaka blízkosti našich veľhôr si dovolím povedať, že
aj pre pacientov z rôznych kútov sveta.
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