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PONUKA
ambulancie lekárskej kozmetiky
a korektívnej dermatológie

Dátum vydania: október 2016

KRÁSA BEZ SKALPELA
• drobné vrásky v okolí pier
• poklesnuté líca, strata objemu líc
• vrásky medzi obočím a okolo očí,
nosoustné ryhy
• poklesnuté obočie, korekcia pier
• MEZONITE - niťový lifting
• BOTULOTOXÍN
• VÝPLNE
Cena podľa
rozsahu zákroku

Z návštevy ministra zdravotníctva SR Tomáša Druckera
v našej nemocnici
JEMNÁ A HLADKÁ
PLEŤ II (ZĽAVA 20%)

Slovo na úvod
Vážení čitatelia, klienti a návštevníci
našej nemocnice, vážení kolegovia!

• 3 x diamantová
dermabrázia
• 3 x aplikácia séra
Matrícium
50,40 €

Vlasová
mezoterapia
(zľava 20%)
• 4x vlasová mezoterapia
131,20 €

REFRESH PLETI
(ZĽAVA 20%)
• diamantová dermabrázia
• mezoterapia
– Dermaheal HSR
51,20 €
0918 983 327 052/ 7125 284 052/ 7125 669

10 x Lymfodrenáž

LIFTINGOVÝ
A REVITALIZAČNÝ
PEELING
40,00 €

Darčekový poukaz

70,00 €

FOTOOMLADENIE
TVÁRE
• 2x IPL + 1x bonus IPL zdarma

Nájdete v nasom bufete

110,00 €
Darčekový poukaz

NA SLUŽBY AMBULANCIE LEKÁRSKEJ KOZMETIKY

Hodnota poukazu:

10,00 €

Platnosť poukazu do:

30. 06. 2017

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

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

Bufet Nemocnice Poprad, a. s.

Minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker navštívil
oddelenie
diagnostickej
a
intervenčnej
rádiológie, oddelenie anestéziológie a intenzívnej
medicíny,
oddelenie
úrazovej
chirurgie
a oddelenej centrálneho príjmu.

Nemocnica Poprad, a. s., otvorila 19. októbra
novú ortopedickú ambulanciu v Kežmarku
Po ortopedickej ambulancii v Starej Ľubovni otvorila popradská nemocnica 19. októbra ďalšiu
ortopedickú ambulanciu v Kežmarku. Vzhľadom na neustále narastajúci počet pacientov zo
širšieho regiónu ide o krok v ústrety pacientom. Cieľom tejto aktivity je skrátenie času čakania
na vyšetrenie, priblíženie sa pacientovi, zároveň odbremenenie pacientov od cestovania, čím
sa v konečnom dôsledku znížia aj ekonomické náklady pre pacienta. Ortopedická ambulancia
bude otvorená v prvých týždňoch v skúšobnej prevádzke. Nájdete ju na prízemí polikliniky,
vpravo od RTG pracoviska, v smere k Laboratóriu chemickej biochémie a hematológie. V
ambulancii sa budú striedať lekári Ortopedického oddelelnia Nemocnice Poprad, a. s. Na
vyšetrenie sa bude možné objednať osobne alebo telefonicky. V podobnom duchu pripravuje
popradská nemocnica otvorenie ďalších odborných ambulancií špecialistov mimo mesta
Poprad.

Bufet ponúkajúci služby klientom Nemocnice Poprad, a. s., sa nachádza
v lôžkovej časti nemocnice na -1. poschodí (1. suterén). Bufet je otvorený
denne od pondelka do piatku od 6.30 do 16.00, v sobotu, nedeľu a počas
sviatkov od 12.00 do 15.00. Bufet ponúka okrem iného výrobky studenej
kuchyne, šaláty a tiež koláče a zákusky a jeho služby môžete využiť aj pri
organizovaní rôznych podujatí s občerstvením.
Dobrú chuť! :)

Za zdravím
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dovoľte mi prihovoriť sa Vám prostredníctvom
ďalšieho vydania novín Za zdravím. Toto
dvojčíslo prichádza po období prázdnin a
letných dovoleniek, kedy sa opäť strmhlavo
vrháme do víru povinností a každodenných
stereotypov. Na stranách našich novín nájdete
aktuálne informácie o prebiehajúcej revitalizácii
areálu nemocnice, o ďalších plánovaných
rekonštrukciách jednotlivých oddelení, za
zmienku
stoja
určite
aj
informácie
o pripravovanom otvorení nových ambulancií a
užitočné rady pacientom. Mysleli sme aj na
budúce mamičky, ktoré si v tomto čísle nájdu
súhrn
dôležitých
informácií
súvisiacich
s pôrodom.

Ing. Peter Petruš
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Blížia sa IV. Popradské
lekárske dni 2017
Nemocnica Poprad, a. s., pripravuje v dňoch 17. a
18. februára 2017 konferenciu s medzinárodnou
účasťou. IV. Popradské lekárske dni sa budú
venovať
problematike
traumatológie
a
urgentnej medicíny. Témou konferencie je
"Bezhraničná" spolupráca pri úrazoch prednemocničná a nemocničná starostlivosť –
skúsenosti lekárov urgentnej medicíny a
traumatológov. Zdravotníci budú diskutovať aj o
športových a detských úrazoch a taktiež je
pripravená posterová sekcia pre lekárov
v predatestačnej príprave do 35 rokov.
Informácie o podujatí na popradskedni.sk

2

5

Záleží nám na Vašom názore, podeľte sa oň!

Z dôvodu neustálej potreby reagovať na názory našich pacientov,
klientov, návštevníkov, či rodinných príslušníkov pacientov, sme sa
rozhodli ponúknuť možnosť vyplniť dotazník spokojnosti pacienta
prostredníctvom našej webovej stránky www.nemocnicapp.sk.
Je možné urobiť tak priamo cez internet alebo si dotazník vytlačiť, vyplniť
a následne zaslať do nemocnice.
Vaše názory nás zaujímajú, preto sme sa rozhodliť vytvoriť dotazník
nielen pre hospitalizovaných, ale aj ambulantných pacientov. Vaše
anonymné odpovede nám pomôžu zlepšiť starostlivosť o Vás – našich
pacientov a zabezpečiť tak kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti
na najvyššej možnej úrovni.
Pri vypĺňaní dotazníka neváhajte reálne opísať svoje pocity. Vo Vašich
výpovediach prosíme o čo najväčšiu hodnovernosť, opis situácií, ak
nepoznáte mená pracovníkov, s ktorých prácou ste neboli alebo naopak
boli spokojní, opíšte ich, napíšte deň a čas, kedy ste s nimi prišli do
kontaktu.
Budeme vďační aj za ďalšie podnety na zlepšenie kvality poskytovanej
zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici, či iné postrehy (pozitívne
alebo negatívne).

Nemocničné stravovanie

Kurz psychofyzickej prípravy pre budúce mamičky

Viac ako dve tretiny pacientov sú spokojné s nemocničným stravovaním

Obdobie tehotenstva predstavuje v živote každej ženy úplne novú etapu.
Narodenie dieťaťa zmení celkový pohľad na život, samotné priority sa
nepochybne zmenia a začína sa najkrajšia a zároveň najzodpovednejšia
časť života oboch rodičov.
Tehotnosť je fyziologický stav, ktorý však kladie na organizmus ženy
zvýšené nároky. Počas tehotnosti žena pravidelne navštevuje svojho
obvodného gynekológa. Súčasťou starostlivosti o tehotné ženy je aj
psychofyzická príprava na pôrod. Jej úlohou nie je nahradiť starostlivosť
u gynekológa - pôrodníka, ale podporiť fyziologické tehotenstvo, pôrod
a šestonedelie.
Psychofyzická príprava na pôrod je edukačný program, ktorý je vhodný a
má veľký význam hlavne pre prvorodičky a ich partnerov. V hlavách
tehotných žien víri množstvo otázok o tom, čo sa deje v ich tele, čo ich
čaká počas pôrodu, aj po pôrode. Včasné informácie však pomôžu
zvyšovať znalosti, schopnosti i sebavedomie budúcich mamičiek.
Kurz psychofyzickej prípravy sa otvára každých šesť týždňov v spolupráci
pôrodných asistentiek i lekárov na Gynekologicko-pôrodníckom
oddelení v Nemocnici Poprad, a. s. Kurz zahŕňa šesť prednášok a šesť
cvičení. Na jednotlivých edukačných sedeniach tehotné ženy postupne
získavajú potrebné informácie. Jednotlivé prednášky sú zamerané na
obdobie tehotnosti, životosprávu tehotnej a dojčiacej ženy, význam
jednotlivých vyšetrení u tehotnej ženy, samotný pôrod a jeho doby, na
podporu, význam a prípravu na dojčenie a na starostlivosť o
novorodenca. V rámci každej prednášky sa ženy môžu spýtať na čokoľvek
čo ich zaujíma, prípadne s akými problémami sa stretávajú.
Súčasťou kurzu je aj exkurzia na pôrodnej sále. Tehotné mamičky sa tak
zoznámia nielen s priestormi a vybavením pôrodnej sály, ale aj so
samotnou prevádzkou a režimom oddelenia šestonedelia.
Na
Gynekologicko-pôrodníckom oddelení Nemocnice Poprad, a. s., je
24-hodinový rooming-in. Matka je s dieťaťom od prvých okamihov po
narodení. Každá mamička je individuálne poučená novorodeneckou
sestrou o starostlivosti o svoje dieťa, sama si vyskúša prebaľovanie a
kúpeľ bábätka pod dohľadom skúsených sestier. V rámci prevencie pred
nozokomiálnymi nákazami a ochrany novorodencov nie sú návštevy
povolené priamo na izbách, iba v priestoroch pred oddelením.
Novorodenci by nemali prísť do styku s deťmi predškolského a
mladšieho školského veku, a preto je na oddelení zákaz návštev deťom
do 12 rokov. (Rotavírusy patria k najčastejším pôvodcom nákazy, ktoré
vyvolávajú gastroenteritídy v detskom veku prejavujúce sa hnačkami
spojenými s vracaním a horúčkou.)
Sprevádzajúcou osobou pri pôrode je otec dieťaťa, ktorý obklopí matku
svojho dieťaťa láskou, pozornosťou, má voči nej pocit zodpovednosti,
dobre ju pozná, vie odhadnúť, čo si želá a vie jej pomôcť počas

V júli ubehli dva roky spolupráce popradskej nemocnice a Dora Gastro
Group, ktorá v roku 2014 zrekonštruovala celú stravovaciu prevádzku za
2,7 milióna Eur. Išlo o prevádzku, ktorá už po takmer 40 ročnej prevádzke
bez významnejších stavebných a technologických investícií dosluhovala.
Stúpajúcu obľubu stravovanie priamo v nemocnici potvrdzuje
medziročný nárast jedál vydaných jej zamestnancom, ktorí sa môžu
stravovať kdekoľvek. Nemocniční anketári sa však na spokojnosť s
pripravovanou stravou pýtali v apríli až júni 2016 aj tých, ktorí pri výbere
stravy nemajú na výber - pacientov. Spomedzi 255 respondentov viac
ako dve tretiny pacientov označili, že sú spokojní s podávanou stravou a
jasná väčšina dokonca potvrdila, že pozná aj svoje diétne obmedzenia. V
priereze hodnotení anketa ukázala mierne nedostatky v ponuke
obedových polievok, ktoré sa Dora Gastro Group zaviazala vyriešiť.
Relatívne vyššia miera nespokojnosti bola iba u pacientov s väčšími
obmedzeniami stravovania, ktoré vyplýva z ich zdravotného stravu. „Z
výsledkov ankety mám radosť. Námietky pacientov s väčšími
stravovacími obmedzeniami vnímame spolu s nemocnicou viac-menej
ako prirodzené, no chceme skúmať možnosti ako vyjsť viac v ústrety aj
im,“ hodnotí prieskum spokojnosti generálny riaditeľ DORA GASTRO
Slovakia Jan Jedlička. Takmer štyri desiatky zamestnancov našej
nemocničnej jedálne pripravili v roku 2015 spolu viac ako 250 tisíc jedál.
Graf 1 Ste celkovo spokojný so stravovacími službami?
Graf 2 Viete, akú diétu máte predpísanú od lekára?

Dotazník môžete jednoducho vyplniť v elektronickej podobe priamo na
tejto stránke, prípadne si ho stiahnuť, vyplniť v papierovej podobe a
odoslať na adresu Nemocnica Poprad, a.s., Referát služieb pri styku s
verejnosťou, Banícka 803/28, 05845 Poprad alebo osobne odovzdať na
ambulancii.

Pôrod dieťatka a prvé dni v nemocnici

Botulotoxín v ambulancii lekárskej kozmetiky
Botulotoxín je účinná látka, ktorá blokuje prenos nervového impulzu na
motorickej platničke svalu. V medicíne sa používa Botulotoxín typu A,
produkt baktérie Clostridium botulinum. Zo začiatku bol využívný najmä
v neurológii na liečbu svalovej hyperaktivity, trasu a kŕčov.
Dnes má popredné miesto v estetickej medicíne pri odstraňovaní
mimických vrások. Nadmerným sťahovaním svalových vlákien istých
partií môže mať tvár nahnevaný alebo unavený výraz. Botulotoxínom sú
ošetrované najmä vrásky hnevu medzi obočím, horizontálne vrásky na
čele, a vejárikovité vrásky v okolí vonkajších kútikov oka.
Uvoľnením svalových sťahov sa vrásky vyhladia, pleť pôsobí mladším a
sviežim dojmom.
Nadmerné potenie /hyperhidróza/ može byť pre mnohých pacientov
estetickým aj psychologickým problémom. Najčastejšie postihuje
podpazušia, dlane alebo plosky. Príčinu tohto ochorenia sa častokrát
nepodarí objasniť. Aplikáciou botulotoxínu do problémových oblastí
možno redukovať potenie až o 90 %.

samotného pôrodu. Jeho hlavným prínosom je fyzická opora pre rodičku,
dbá o jej fyzický komfort, pomáha zaujať úľavovú polohu, ovlažuje tvár, pery,
vykonáva masáž, ale hlavne ju psychicky podporuje a povzbudzuje. Partner
rodičky sa zaväzuje, že bude dodržiavať pokyny pôrodníckeho tímu. Či sa
otec dieťaťa zúčastní pôrodu alebo nie, je výsledkom dohody medzi oboma
rodičmi. Niektorí muži sú však partnerkami k prítomnosti pri pôrode nútení,
čo však nie je dobré pre muža ani pre ženu. Niekedy nie je možné napríklad
z organizačných dôvodov zabezpečiť prítomnosť partnera pri pôrode – ak
by naraz rodili viaceré rodičky a nebolo by možné zabezpečiť súkromie
všetkým párom.
Fyzická príprava – cvičenie tehotných je neoddeliteľnou súčasťou
prenatálnej prípravy. Je zameraná na tehotenskú gymnastiku, ktorá
posilňuje kostru a svalstvo zaťažované tehotenstvom, dychové a relaxačné
cvičenia, na nácvik správneho dýchania v jednotlivých fázach pôrodu, na
nácvik samotného tlačenia pri pôrode. Pri cvičení, ktoré trvá 30 – 45 minút sa
využívajú aj ﬁtlopty, aké sú k dispozícii rodičkám na pôrodnej sále. Cvičenie
je však potrebné prekonzultovať s obvodným gynekológom. V prípade
fyziologického tehotenstva je fyzická aktivita vhodná a zlepšuje fyzickú i
psychickú kondíciu. Niektorým tehotným ženám však gynekológovia
vzhľadom na zdravotný stav matky nedovoľujú chodiť na tehotenské
cvičenia, a preto každá záujemkyňa o cvičenie musí mať potvrdenie od
obvodného gynekológa.
Najvhodnejšie je začať chodiť na kurz okolo 28. až 30. týždňa tehotnosti, aby
tehotné ženy stihli do pôrodu absolvovať celý kurz a informácie na ňom
získané mali „čerstvé“ v pamäti. Vzhľadom na vysokú zaneprázdnenosť a
pracovnú vyťaženosť žien aj počas tehotnosti, ženy prichádzajú na
jednotlivé sedenia podľa toho, ako im to časovo vyhovuje. Niekedy
absolvujú iba časť kurzu, prípadne len prednášky, ktoré ich najviac zaujímajú.
Dôležité je však heslo: „Lepšie začať neskoro ako vôbec nie.“
Zdarný priebeh pôrodu závisí vo veľkej miere aj od spolupráce a vzájomnej
dôvery medzi rodičkou a pôrodným tímom. Psychofyzická príprava na
pôrod pripravuje ženu po psychickej a fyzickej stránke na zvládnutie
tehotnosti, pôrodu, priebehu šestonedelia a jej úlohou je okrem poskytnutia
dôležitých informácií aj minimalizovať obavy a strach z neznámeho.
Psychofyzickú prípravu na pôrod poskytujú pôrodné asistentky, ktoré
absolvovali certiﬁkovaný študijný program „Psychofyzická príprava na
pôrod“.
Záujemkyne
o
kurz
sa
môžu
prihlásiť
priamo
na
Gynekologicko-pôrodníckom oddelení Nemocnice Poprad, a. s.:
ﬁamcikova.d@nemocnicapp.sk alebo v rámci občianskeho združenia na
adrese:
porodneasistentkyll@gmail.com,
telefonický
kontakt.
+421907542411.

Zákrok prebieha ambulantne, je časovo nenáročný a takmer bezbolestný.
Účinná látka sa aplikuje tenkou ihlou do podkožia alebo svalu.
Pri odstraňovaní mimických vrások sa prvé účinky prejavia o 48 - 72 hod.,
plne rozvinutý efekt o 14 - 21 dní a trvá v priemere 3 - 6 mesiacov. Každým
ďalším ošetrením sa predlžuje.
Pri odstraňovaní nadmerného potenia postačuje aplikácia raz za 8 - 12
mesiacov.
Kontraindikáciami sú gravidita, dojčenie, vek menej ako 18 rokov,
nervovosvalové ochorenia, poruchy zrážanlivosti krvi a precitlivelosť na
zložky lieku.
Zákrok sa nesmie vykonávať pri infekčných ochoreniach na tvári a pri
užívaní niektorých druhov antibiotík, antikoagulancií a myorelaxancií.
MUDr. Jaroslava Leľová
Ambulancia lekárskej kozmetiky a korektívnej dermatológie

noviny Nemocnice Poprad, a.s.

Pôrod dieťatka je veľkou zmenou v živote každej ženy. Je plná očakávania
či bude zdravé, na koho sa bude podobať, či zvládne úlohu matky. Veľa
informácií sa dozvie v prenatálnych poradniach a to hlavne zdravotný
stav dieťatka, pohlavie. V období tehotenstva je žena vnímavejšia prijímať
informácie týkajúce sa pôrodu, starostlivosti o novorodenca a dojčenia. K
tomu slúžia predpôrodné kurzy. Milé budúce mamičky, Vaše dieťatko asi
nebude spĺňať po pôrode všetky Vaše očakávania. Bude malé, krehké a
bude potrebovať Vašu pomoc. Preto celý personál novorodeneckého
oddelenia v Poprade Vám bude nápomocný pri tejto neľahkej úlohe.
Naše novorodenecké oddelenie má celodenný rooming in, a sme
nemocnica priateľská deťom "Baby friendly hospital in". Po príchode na
pôrodnú sálu Vás privíta personál pôrodných asistentiek,
novorodeneckých sestier, lekár - pôrodník, detský lekár - neonatológ a
pomocný personál. Na začiatku sa od Vás odoberie anamnéza, vypíšu sa
údaje z tehotenskej knižky - priebeh tehotenstva. Pre Vaše dieťatko je
potrebné mať vybraté krstné meno pre dievčatko a chlapčeka, priezvisko
- u slobodných matiek na matrike overený súhlas s priezviskom otca
dieťatka ak sa nerozhodnú inak. Ešte počas tehotenstva je vhodné mať
vybratého obvodného detského lekára. Po pôrode fyziolog.
novorodenca sa prevádza Bonding - prvý kontakt matky a dieťatka "Koža
na kožu". J e to rozhodujúce pre vytvorenie väzby medzi matkou a
novorodencom, ide o silný fyzický a emocionálny zážitok a vyvrcholením

tohto procesu je prvé samoprisatie a nadojčenie dieťatka ak to nieje možné
najmä pri predčasne narodených deťoch a pôrodu sekciou alebo z dôvodu
zlej popôrodnej adaptácie umožníme mamke kontakt s dieťaťom a prvé
priloženie prípadne odstriekanie kolostra do 6-stich hodín od pôrodu. Po
prvom ošetrení dieťatka a dvojhodinovom pobyte matky na pôrodnej sále
neprerušíme kontakt medzi nimi. Je veľmi dôležité mať dieťa nepretržite pri
sebe kde mu umožníme prisatie na požiadanie - vtedy je predpoklad dlhého
výlučného dojčenia. Pri stimulovaní prsníka začne laktácia skôr. Pri prisatí sa
vylučuje Oxytocín - ktorý pomáha matke a dieťatku. Ak sa dieťatko od matky
odoberie je v strese, vylučuje sa hormón Kortizol preto dieťa plače,
rozhadzuje rúčkami a vraští tvár. Skúsené detské sestry ho odborne ošetria,
utíšia ale nenahradia materinskú lásku. Počas celého pobytu na
novorodeneckom oddelení t.j. 72 hodín alebo 5 kalendárnych dní sú mamky
edukované o hygienickej starostlivosti, prevádzajú sa skríningové vyšetrenia
a riešia sa aj problémy s dojčením a správaním novorodenca.
Milé mamičky, aby ste prešli týmto obdobím pokojne a s úsmevom, mali by
ste byť pripravené. Pretože celé dojčenie prebieha hlavne v "hlave" a spolu s
vaším dieťatkom to ľahšie zvládnete ak budete spolu. Materské mlieko je
vždy pripravené potrebám Vášho dieťatka. Prisatím si novorodenec netíši len
hlad ale aj smäd a rieši si iné problémy. Keď príde čas odchodu domov
budete aspoň čiastočne pripravené na ďalšiu starostlivosť o Váš vzácny dar Vaše dieťa.
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Nemocnica Poprad, a. s., pokračuje v postupnej revitalizácii areálu celej nemocnice
V septembri začali práce na opravách asfaltových povrchov chodníkov a
ciest v areáli našej nemocnice. Okrem zvýšenia kvality ciest pre vozidlá
RLP a RZP budú nové povrchy výrazným krokom v ústrety všetkým
pacientom, klientom a návštevníkom nemocnice vrátane rodičov s
detskými kočíkmi či imobilných pacientov. S prácami sa začalo pri vstupe
do nemocnice z východnej strany - od detskej polikliniky. Momentálne

prebiehajú práce priamo pred hlavným vstupom nemocnice. Z tohto
dôvodu vedenie nemocnice prosí návštevníkov o zhovievavosť a
rešpektovanie obmedzení počas realizácie týchto aktivít. Opravy ciest sú
pokračovaním investície z minulého roku. Súčasťou postupnej revitalizácie
areálu je aj výmena a doplnenie parkových lavičiek, nový šat postupne
dostávajú zábradlia, oceľové konštrukcie a stĺpy osvetlenia areálu.

OPRAVA SHODISKA – NUKLEÁRNA MEDICÍNA A INFEKTOLOGICKÁ AMBULANCIA

OPRAVA PODLÁH - DETSKÁ POLIKLINIKA

REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV ORTOPEDICKEJ AMBULANCIE KEŽMAROK

OPRAVA PODLAHY NA CENTRÁLNYCH OPERAČNÝCH SÁLACH

4
OPRAVY A ÚPRAVY V AREÁLI NEMOCNICE – Náter oceľových konštrukcií

Výmena a doplnenie lavičiek

Úprava terénu a chodníkov

OPRAVA ASFALTOVEJ VRSTVY

Nemocnica Poprad, a. s., začala s rekonštrukciou priestorov tretieho
nadzemného podlažia Infekčného pavilónu. V plánoch vedenia je
vybudovanie Oddelenia dlhodobo chorých. To by mohlo vzniknúť v roku
2017 a pacientom by malo ponúknuť 30 lôžok.
Z ďalších zaujímavých investícii spomenieme tiež plánovanú výstavbu
parkoviska v areáli nemocnice
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Záleží nám na Vašom názore, podeľte sa oň!

Z dôvodu neustálej potreby reagovať na názory našich pacientov,
klientov, návštevníkov, či rodinných príslušníkov pacientov, sme sa
rozhodli ponúknuť možnosť vyplniť dotazník spokojnosti pacienta
prostredníctvom našej webovej stránky www.nemocnicapp.sk.
Je možné urobiť tak priamo cez internet alebo si dotazník vytlačiť, vyplniť
a následne zaslať do nemocnice.
Vaše názory nás zaujímajú, preto sme sa rozhodliť vytvoriť dotazník
nielen pre hospitalizovaných, ale aj ambulantných pacientov. Vaše
anonymné odpovede nám pomôžu zlepšiť starostlivosť o Vás – našich
pacientov a zabezpečiť tak kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti
na najvyššej možnej úrovni.
Pri vypĺňaní dotazníka neváhajte reálne opísať svoje pocity. Vo Vašich
výpovediach prosíme o čo najväčšiu hodnovernosť, opis situácií, ak
nepoznáte mená pracovníkov, s ktorých prácou ste neboli alebo naopak
boli spokojní, opíšte ich, napíšte deň a čas, kedy ste s nimi prišli do
kontaktu.
Budeme vďační aj za ďalšie podnety na zlepšenie kvality poskytovanej
zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici, či iné postrehy (pozitívne
alebo negatívne).

Nemocničné stravovanie

Kurz psychofyzickej prípravy pre budúce mamičky

Viac ako dve tretiny pacientov sú spokojné s nemocničným stravovaním

Obdobie tehotenstva predstavuje v živote každej ženy úplne novú etapu.
Narodenie dieťaťa zmení celkový pohľad na život, samotné priority sa
nepochybne zmenia a začína sa najkrajšia a zároveň najzodpovednejšia
časť života oboch rodičov.
Tehotnosť je fyziologický stav, ktorý však kladie na organizmus ženy
zvýšené nároky. Počas tehotnosti žena pravidelne navštevuje svojho
obvodného gynekológa. Súčasťou starostlivosti o tehotné ženy je aj
psychofyzická príprava na pôrod. Jej úlohou nie je nahradiť starostlivosť
u gynekológa - pôrodníka, ale podporiť fyziologické tehotenstvo, pôrod
a šestonedelie.
Psychofyzická príprava na pôrod je edukačný program, ktorý je vhodný a
má veľký význam hlavne pre prvorodičky a ich partnerov. V hlavách
tehotných žien víri množstvo otázok o tom, čo sa deje v ich tele, čo ich
čaká počas pôrodu, aj po pôrode. Včasné informácie však pomôžu
zvyšovať znalosti, schopnosti i sebavedomie budúcich mamičiek.
Kurz psychofyzickej prípravy sa otvára každých šesť týždňov v spolupráci
pôrodných asistentiek i lekárov na Gynekologicko-pôrodníckom
oddelení v Nemocnici Poprad, a. s. Kurz zahŕňa šesť prednášok a šesť
cvičení. Na jednotlivých edukačných sedeniach tehotné ženy postupne
získavajú potrebné informácie. Jednotlivé prednášky sú zamerané na
obdobie tehotnosti, životosprávu tehotnej a dojčiacej ženy, význam
jednotlivých vyšetrení u tehotnej ženy, samotný pôrod a jeho doby, na
podporu, význam a prípravu na dojčenie a na starostlivosť o
novorodenca. V rámci každej prednášky sa ženy môžu spýtať na čokoľvek
čo ich zaujíma, prípadne s akými problémami sa stretávajú.
Súčasťou kurzu je aj exkurzia na pôrodnej sále. Tehotné mamičky sa tak
zoznámia nielen s priestormi a vybavením pôrodnej sály, ale aj so
samotnou prevádzkou a režimom oddelenia šestonedelia.
Na
Gynekologicko-pôrodníckom oddelení Nemocnice Poprad, a. s., je
24-hodinový rooming-in. Matka je s dieťaťom od prvých okamihov po
narodení. Každá mamička je individuálne poučená novorodeneckou
sestrou o starostlivosti o svoje dieťa, sama si vyskúša prebaľovanie a
kúpeľ bábätka pod dohľadom skúsených sestier. V rámci prevencie pred
nozokomiálnymi nákazami a ochrany novorodencov nie sú návštevy
povolené priamo na izbách, iba v priestoroch pred oddelením.
Novorodenci by nemali prísť do styku s deťmi predškolského a
mladšieho školského veku, a preto je na oddelení zákaz návštev deťom
do 12 rokov. (Rotavírusy patria k najčastejším pôvodcom nákazy, ktoré
vyvolávajú gastroenteritídy v detskom veku prejavujúce sa hnačkami
spojenými s vracaním a horúčkou.)
Sprevádzajúcou osobou pri pôrode je otec dieťaťa, ktorý obklopí matku
svojho dieťaťa láskou, pozornosťou, má voči nej pocit zodpovednosti,
dobre ju pozná, vie odhadnúť, čo si želá a vie jej pomôcť počas

V júli ubehli dva roky spolupráce popradskej nemocnice a Dora Gastro
Group, ktorá v roku 2014 zrekonštruovala celú stravovaciu prevádzku za
2,7 milióna Eur. Išlo o prevádzku, ktorá už po takmer 40 ročnej prevádzke
bez významnejších stavebných a technologických investícií dosluhovala.
Stúpajúcu obľubu stravovanie priamo v nemocnici potvrdzuje
medziročný nárast jedál vydaných jej zamestnancom, ktorí sa môžu
stravovať kdekoľvek. Nemocniční anketári sa však na spokojnosť s
pripravovanou stravou pýtali v apríli až júni 2016 aj tých, ktorí pri výbere
stravy nemajú na výber - pacientov. Spomedzi 255 respondentov viac
ako dve tretiny pacientov označili, že sú spokojní s podávanou stravou a
jasná väčšina dokonca potvrdila, že pozná aj svoje diétne obmedzenia. V
priereze hodnotení anketa ukázala mierne nedostatky v ponuke
obedových polievok, ktoré sa Dora Gastro Group zaviazala vyriešiť.
Relatívne vyššia miera nespokojnosti bola iba u pacientov s väčšími
obmedzeniami stravovania, ktoré vyplýva z ich zdravotného stravu. „Z
výsledkov ankety mám radosť. Námietky pacientov s väčšími
stravovacími obmedzeniami vnímame spolu s nemocnicou viac-menej
ako prirodzené, no chceme skúmať možnosti ako vyjsť viac v ústrety aj
im,“ hodnotí prieskum spokojnosti generálny riaditeľ DORA GASTRO
Slovakia Jan Jedlička. Takmer štyri desiatky zamestnancov našej
nemocničnej jedálne pripravili v roku 2015 spolu viac ako 250 tisíc jedál.
Graf 1 Ste celkovo spokojný so stravovacími službami?
Graf 2 Viete, akú diétu máte predpísanú od lekára?

Dotazník môžete jednoducho vyplniť v elektronickej podobe priamo na
tejto stránke, prípadne si ho stiahnuť, vyplniť v papierovej podobe a
odoslať na adresu Nemocnica Poprad, a.s., Referát služieb pri styku s
verejnosťou, Banícka 803/28, 05845 Poprad alebo osobne odovzdať na
ambulancii.

Pôrod dieťatka a prvé dni v nemocnici

Botulotoxín v ambulancii lekárskej kozmetiky
Botulotoxín je účinná látka, ktorá blokuje prenos nervového impulzu na
motorickej platničke svalu. V medicíne sa používa Botulotoxín typu A,
produkt baktérie Clostridium botulinum. Zo začiatku bol využívný najmä
v neurológii na liečbu svalovej hyperaktivity, trasu a kŕčov.
Dnes má popredné miesto v estetickej medicíne pri odstraňovaní
mimických vrások. Nadmerným sťahovaním svalových vlákien istých
partií môže mať tvár nahnevaný alebo unavený výraz. Botulotoxínom sú
ošetrované najmä vrásky hnevu medzi obočím, horizontálne vrásky na
čele, a vejárikovité vrásky v okolí vonkajších kútikov oka.
Uvoľnením svalových sťahov sa vrásky vyhladia, pleť pôsobí mladším a
sviežim dojmom.
Nadmerné potenie /hyperhidróza/ može byť pre mnohých pacientov
estetickým aj psychologickým problémom. Najčastejšie postihuje
podpazušia, dlane alebo plosky. Príčinu tohto ochorenia sa častokrát
nepodarí objasniť. Aplikáciou botulotoxínu do problémových oblastí
možno redukovať potenie až o 90 %.

samotného pôrodu. Jeho hlavným prínosom je fyzická opora pre rodičku,
dbá o jej fyzický komfort, pomáha zaujať úľavovú polohu, ovlažuje tvár, pery,
vykonáva masáž, ale hlavne ju psychicky podporuje a povzbudzuje. Partner
rodičky sa zaväzuje, že bude dodržiavať pokyny pôrodníckeho tímu. Či sa
otec dieťaťa zúčastní pôrodu alebo nie, je výsledkom dohody medzi oboma
rodičmi. Niektorí muži sú však partnerkami k prítomnosti pri pôrode nútení,
čo však nie je dobré pre muža ani pre ženu. Niekedy nie je možné napríklad
z organizačných dôvodov zabezpečiť prítomnosť partnera pri pôrode – ak
by naraz rodili viaceré rodičky a nebolo by možné zabezpečiť súkromie
všetkým párom.
Fyzická príprava – cvičenie tehotných je neoddeliteľnou súčasťou
prenatálnej prípravy. Je zameraná na tehotenskú gymnastiku, ktorá
posilňuje kostru a svalstvo zaťažované tehotenstvom, dychové a relaxačné
cvičenia, na nácvik správneho dýchania v jednotlivých fázach pôrodu, na
nácvik samotného tlačenia pri pôrode. Pri cvičení, ktoré trvá 30 – 45 minút sa
využívajú aj ﬁtlopty, aké sú k dispozícii rodičkám na pôrodnej sále. Cvičenie
je však potrebné prekonzultovať s obvodným gynekológom. V prípade
fyziologického tehotenstva je fyzická aktivita vhodná a zlepšuje fyzickú i
psychickú kondíciu. Niektorým tehotným ženám však gynekológovia
vzhľadom na zdravotný stav matky nedovoľujú chodiť na tehotenské
cvičenia, a preto každá záujemkyňa o cvičenie musí mať potvrdenie od
obvodného gynekológa.
Najvhodnejšie je začať chodiť na kurz okolo 28. až 30. týždňa tehotnosti, aby
tehotné ženy stihli do pôrodu absolvovať celý kurz a informácie na ňom
získané mali „čerstvé“ v pamäti. Vzhľadom na vysokú zaneprázdnenosť a
pracovnú vyťaženosť žien aj počas tehotnosti, ženy prichádzajú na
jednotlivé sedenia podľa toho, ako im to časovo vyhovuje. Niekedy
absolvujú iba časť kurzu, prípadne len prednášky, ktoré ich najviac zaujímajú.
Dôležité je však heslo: „Lepšie začať neskoro ako vôbec nie.“
Zdarný priebeh pôrodu závisí vo veľkej miere aj od spolupráce a vzájomnej
dôvery medzi rodičkou a pôrodným tímom. Psychofyzická príprava na
pôrod pripravuje ženu po psychickej a fyzickej stránke na zvládnutie
tehotnosti, pôrodu, priebehu šestonedelia a jej úlohou je okrem poskytnutia
dôležitých informácií aj minimalizovať obavy a strach z neznámeho.
Psychofyzickú prípravu na pôrod poskytujú pôrodné asistentky, ktoré
absolvovali certiﬁkovaný študijný program „Psychofyzická príprava na
pôrod“.
Záujemkyne
o
kurz
sa
môžu
prihlásiť
priamo
na
Gynekologicko-pôrodníckom oddelení Nemocnice Poprad, a. s.:
ﬁamcikova.d@nemocnicapp.sk alebo v rámci občianskeho združenia na
adrese:
porodneasistentkyll@gmail.com,
telefonický
kontakt.
+421907542411.

Zákrok prebieha ambulantne, je časovo nenáročný a takmer bezbolestný.
Účinná látka sa aplikuje tenkou ihlou do podkožia alebo svalu.
Pri odstraňovaní mimických vrások sa prvé účinky prejavia o 48 - 72 hod.,
plne rozvinutý efekt o 14 - 21 dní a trvá v priemere 3 - 6 mesiacov. Každým
ďalším ošetrením sa predlžuje.
Pri odstraňovaní nadmerného potenia postačuje aplikácia raz za 8 - 12
mesiacov.
Kontraindikáciami sú gravidita, dojčenie, vek menej ako 18 rokov,
nervovosvalové ochorenia, poruchy zrážanlivosti krvi a precitlivelosť na
zložky lieku.
Zákrok sa nesmie vykonávať pri infekčných ochoreniach na tvári a pri
užívaní niektorých druhov antibiotík, antikoagulancií a myorelaxancií.
MUDr. Jaroslava Leľová
Ambulancia lekárskej kozmetiky a korektívnej dermatológie
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Pôrod dieťatka je veľkou zmenou v živote každej ženy. Je plná očakávania
či bude zdravé, na koho sa bude podobať, či zvládne úlohu matky. Veľa
informácií sa dozvie v prenatálnych poradniach a to hlavne zdravotný
stav dieťatka, pohlavie. V období tehotenstva je žena vnímavejšia prijímať
informácie týkajúce sa pôrodu, starostlivosti o novorodenca a dojčenia. K
tomu slúžia predpôrodné kurzy. Milé budúce mamičky, Vaše dieťatko asi
nebude spĺňať po pôrode všetky Vaše očakávania. Bude malé, krehké a
bude potrebovať Vašu pomoc. Preto celý personál novorodeneckého
oddelenia v Poprade Vám bude nápomocný pri tejto neľahkej úlohe.
Naše novorodenecké oddelenie má celodenný rooming in, a sme
nemocnica priateľská deťom "Baby friendly hospital in". Po príchode na
pôrodnú sálu Vás privíta personál pôrodných asistentiek,
novorodeneckých sestier, lekár - pôrodník, detský lekár - neonatológ a
pomocný personál. Na začiatku sa od Vás odoberie anamnéza, vypíšu sa
údaje z tehotenskej knižky - priebeh tehotenstva. Pre Vaše dieťatko je
potrebné mať vybraté krstné meno pre dievčatko a chlapčeka, priezvisko
- u slobodných matiek na matrike overený súhlas s priezviskom otca
dieťatka ak sa nerozhodnú inak. Ešte počas tehotenstva je vhodné mať
vybratého obvodného detského lekára. Po pôrode fyziolog.
novorodenca sa prevádza Bonding - prvý kontakt matky a dieťatka "Koža
na kožu". J e to rozhodujúce pre vytvorenie väzby medzi matkou a
novorodencom, ide o silný fyzický a emocionálny zážitok a vyvrcholením

tohto procesu je prvé samoprisatie a nadojčenie dieťatka ak to nieje možné
najmä pri predčasne narodených deťoch a pôrodu sekciou alebo z dôvodu
zlej popôrodnej adaptácie umožníme mamke kontakt s dieťaťom a prvé
priloženie prípadne odstriekanie kolostra do 6-stich hodín od pôrodu. Po
prvom ošetrení dieťatka a dvojhodinovom pobyte matky na pôrodnej sále
neprerušíme kontakt medzi nimi. Je veľmi dôležité mať dieťa nepretržite pri
sebe kde mu umožníme prisatie na požiadanie - vtedy je predpoklad dlhého
výlučného dojčenia. Pri stimulovaní prsníka začne laktácia skôr. Pri prisatí sa
vylučuje Oxytocín - ktorý pomáha matke a dieťatku. Ak sa dieťatko od matky
odoberie je v strese, vylučuje sa hormón Kortizol preto dieťa plače,
rozhadzuje rúčkami a vraští tvár. Skúsené detské sestry ho odborne ošetria,
utíšia ale nenahradia materinskú lásku. Počas celého pobytu na
novorodeneckom oddelení t.j. 72 hodín alebo 5 kalendárnych dní sú mamky
edukované o hygienickej starostlivosti, prevádzajú sa skríningové vyšetrenia
a riešia sa aj problémy s dojčením a správaním novorodenca.
Milé mamičky, aby ste prešli týmto obdobím pokojne a s úsmevom, mali by
ste byť pripravené. Pretože celé dojčenie prebieha hlavne v "hlave" a spolu s
vaším dieťatkom to ľahšie zvládnete ak budete spolu. Materské mlieko je
vždy pripravené potrebám Vášho dieťatka. Prisatím si novorodenec netíši len
hlad ale aj smäd a rieši si iné problémy. Keď príde čas odchodu domov
budete aspoň čiastočne pripravené na ďalšiu starostlivosť o Váš vzácny dar Vaše dieťa.
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PONUKA
ambulancie lekárskej kozmetiky
a korektívnej dermatológie

Dátum vydania: október 2016

KRÁSA BEZ SKALPELA
• drobné vrásky v okolí pier
• poklesnuté líca, strata objemu líc
• vrásky medzi obočím a okolo očí,
nosoustné ryhy
• poklesnuté obočie, korekcia pier
• MEZONITE - niťový lifting
• BOTULOTOXÍN
• VÝPLNE
Cena podľa
rozsahu zákroku

Z návštevy ministra zdravotníctva SR Tomáša Druckera
v našej nemocnici
JEMNÁ A HLADKÁ
PLEŤ II (ZĽAVA 20%)

Slovo na úvod
Vážení čitatelia, klienti a návštevníci
našej nemocnice, vážení kolegovia!

• 3 x diamantová
dermabrázia
• 3 x aplikácia séra
Matrícium
50,40 €

Vlasová
mezoterapia
(zľava 20%)
• 4x vlasová mezoterapia
131,20 €

REFRESH PLETI
(ZĽAVA 20%)
• diamantová dermabrázia
• mezoterapia
– Dermaheal HSR
51,20 €
0918 983 327 052/ 7125 284 052/ 7125 669

10 x Lymfodrenáž

LIFTINGOVÝ
A REVITALIZAČNÝ
PEELING
40,00 €

Darčekový poukaz

70,00 €

FOTOOMLADENIE
TVÁRE
• 2x IPL + 1x bonus IPL zdarma

Nájdete v nasom bufete

110,00 €
Darčekový poukaz

NA SLUŽBY AMBULANCIE LEKÁRSKEJ KOZMETIKY

Hodnota poukazu:

10,00 €

Platnosť poukazu do:

30. 06. 2017

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

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

Bufet Nemocnice Poprad, a. s.

Minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker navštívil
oddelenie
diagnostickej
a
intervenčnej
rádiológie, oddelenie anestéziológie a intenzívnej
medicíny,
oddelenie
úrazovej
chirurgie
a oddelenej centrálneho príjmu.

Nemocnica Poprad, a. s., otvorila 19. októbra
novú ortopedickú ambulanciu v Kežmarku
Po ortopedickej ambulancii v Starej Ľubovni otvorila popradská nemocnica 19. októbra ďalšiu
ortopedickú ambulanciu v Kežmarku. Vzhľadom na neustále narastajúci počet pacientov zo
širšieho regiónu ide o krok v ústrety pacientom. Cieľom tejto aktivity je skrátenie času čakania
na vyšetrenie, priblíženie sa pacientovi, zároveň odbremenenie pacientov od cestovania, čím
sa v konečnom dôsledku znížia aj ekonomické náklady pre pacienta. Ortopedická ambulancia
bude otvorená v prvých týždňoch v skúšobnej prevádzke. Nájdete ju na prízemí polikliniky,
vpravo od RTG pracoviska, v smere k Laboratóriu chemickej biochémie a hematológie. V
ambulancii sa budú striedať lekári Ortopedického oddelelnia Nemocnice Poprad, a. s. Na
vyšetrenie sa bude možné objednať osobne alebo telefonicky. V podobnom duchu pripravuje
popradská nemocnica otvorenie ďalších odborných ambulancií špecialistov mimo mesta
Poprad.

Bufet ponúkajúci služby klientom Nemocnice Poprad, a. s., sa nachádza
v lôžkovej časti nemocnice na -1. poschodí (1. suterén). Bufet je otvorený
denne od pondelka do piatku od 6.30 do 16.00, v sobotu, nedeľu a počas
sviatkov od 12.00 do 15.00. Bufet ponúka okrem iného výrobky studenej
kuchyne, šaláty a tiež koláče a zákusky a jeho služby môžete využiť aj pri
organizovaní rôznych podujatí s občerstvením.
Dobrú chuť! :)

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
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noviny Nemocnice Poprad, a.s.

noviny Nemocnice Poprad, a.s.

dovoľte mi prihovoriť sa Vám prostredníctvom
ďalšieho vydania novín Za zdravím. Toto
dvojčíslo prichádza po období prázdnin a
letných dovoleniek, kedy sa opäť strmhlavo
vrháme do víru povinností a každodenných
stereotypov. Na stranách našich novín nájdete
aktuálne informácie o prebiehajúcej revitalizácii
areálu nemocnice, o ďalších plánovaných
rekonštrukciách jednotlivých oddelení, za
zmienku
stoja
určite
aj
informácie
o pripravovanom otvorení nových ambulancií a
užitočné rady pacientom. Mysleli sme aj na
budúce mamičky, ktoré si v tomto čísle nájdu
súhrn
dôležitých
informácií
súvisiacich
s pôrodom.

Ing. Peter Petruš
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Blížia sa IV. Popradské
lekárske dni 2017
Nemocnica Poprad, a. s., pripravuje v dňoch 17. a
18. februára 2017 konferenciu s medzinárodnou
účasťou. IV. Popradské lekárske dni sa budú
venovať
problematike
traumatológie
a
urgentnej medicíny. Témou konferencie je
"Bezhraničná" spolupráca pri úrazoch prednemocničná a nemocničná starostlivosť –
skúsenosti lekárov urgentnej medicíny a
traumatológov. Zdravotníci budú diskutovať aj o
športových a detských úrazoch a taktiež je
pripravená posterová sekcia pre lekárov
v predatestačnej príprave do 35 rokov.
Informácie o podujatí na popradskedni.sk

