OBSAH:
Príhovor riaditeľa

2

História

4

Súčasnosť

12

Vedúci zamestnanci NsP

44

Poďakovanie

45

Fotogaléria

46

Motto:
„ Kto nepozná svoju minulosť, nemôţe plánovať budúcnosť“

PRÍHOVOR RIADITEĽA

Vývoj spoločnosti, jej jednotlivých zloţiek,
vrátane zdravotníctva, nie je moţné zastaviť.
Podobne ako aj v iných sférach, cesta vývoja
zdravotníctva v regióne Stará Ľubovňa, či
v samotnej ľubovnianskej nemocnici s polikliniku, je
veľmi kľukatá, rôznorodá, charakterizovaná a
zafarbená atmosférou konkrétneho obdobia. Vybudovanie a spustenie činnosti
Nemocnice s poliklinikou v Starej Ľubovni bolo vyvrcholením snahy zainteresovaných
spoločensko-politických síl obdobia 40 a 50-tych rokov 20-teho storočia. Rok 1959, keď
bola spustená poliklinická časť a neskôr rok 1964, keď sa spustila do činnosti lôţková
časť, zostane historickým medzníkom, ktorý zásadne ovplyvnil zdravotnícku
starostlivosť o obyvateľov regiónu Stará Ľubovňa. 40 rokov, ktoré nasledovali po
započatí činnosti bolo skutočne činorodých. K základným klinickým pracoviskám, ktoré
boli otvorené v roku 1964, postupne pribúdali ďalšie a ďalšie, napr. oddelenie klinickej
patológie, anestéziologicko resuscitačné oddelenie, neskôr rýchla zdravotnícka pomoc,
nová lôţková časť, dnešný blok B nemocnice, kde sú internistické oddelenia
a rehabilitačné oddelenie. Pribudlo viacero špeciálnych ambulantných pracovísk,
hematologicko-transfúzne oddelenie, nové laboratória, prebudovali a rekonštruovali sa
pracoviská RDG oddelenia a pracoviská chirurgických odborov v bloku A. Permanentne
pribúdali nové a nové diagnostické a liečebné technológie. Môţeme smelo konštatovať,
ţe NsP Stará Ľubovňa sa stala reálne samostatným a sebestačným lôţkovým
zdravotníckym zariadením okresného typu. Poslanie NsP Stará Ľubovňa,
zabezpečovanie liečebno-preventívnej starostlivosti, je naplňované. Je na chválu
predchádzajúcich manaţmentov NsP a tieţ zodpovedných štátnych i politických
orgánov, ţe budovanie zdravotníckeho zariadenia vychádzalo z pragmatických potrieb
a nenadobudlo črty neodôvodnenej expanzie. Dostupnosť liečebno-preventívnej
starostlivosti s primeranou kvalitou na poţadovanej úrovni doby je uţ samozrejmosťou.
V súčasnosti sa v nemocnici ročne odhospitalizuje takmer 9 000 pacientov a v
poliklinických pracoviskách sa vykoná 272 000 vyšetrení, a to uţ po odštátnení veľkej
časti pracovísk. O veľmi dobrej kvalite zdravotníckych sluţieb svedčí aj to, ţe
v nemocnici sa posledné roky odhospitalizuje 8% pacientov z iných regiónov Slovenska.
Samozrejmosťou sa stala úzka spolupráca s vyššími a špecializovanými zdravotníckymi
zariadeniami v rámci kraja i celého Slovenska. Činnosť NsP Stará Ľubovňa sa tak stala
komplexnou a zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť o obyvateľov v plnom rozsahu.

Publikácia zachytáva jednotlivé obdobia vývoja NsP ako celku i jednotlivých
pracovísk samostatne. Odráţa základné medzníky vývoja zdravotníckeho zariadenia.
Nie je však moţné v úplnom rozsahu zachytiť všetko dianie, ktorým NsP počas
minulých 40 rokov prešla. Napriek tomu sa domnievame, ţe publikácia poskytuje
dostatočne hlboký obraz vývoja. Sme presvedčení, ţe doterajšia bohatá 40 ročná
história činnosti NsP zostane základom pre aktivity budúceho obdobia. Pevne veríme,
ţe NsP Stará Ľubovňa rozsahom, štruktúrou činností, svojou kvalitou, prístupom
a starostlivosťou o pacientov obstojí v skúškach nasledujúceho transformačného
obdobia.

MUDr. Jozef Karaš, MPH

HISTÓRIA
Prvé zmienky o vytvorení siete zdravotných ambulantných zariadení spadajú do
obdobia po ukončení II. svetovej vojny. Dovtedy na území okresu Stará Ľubovňa
pracovalo päť ambulantných zariadení v súkromnej praxi – v Podolínci, Starej Ľubovni,
Plavnici, Ľubotíne a Haligovciach. Na jedno lekárske miesto pripadalo 5 tisíc
obyvateľov.
Podpriemerná ţivotná úroveň sa odráţala aj na zlom zdravotnom stave
obyvateľstva. Detská úmrtnosť bola veľmi vysoká napr. v roku 1949 dosahovala aţ 35,2
promile. Infekčné ochorenia boli beţné, úmrtnosť vysoká.
Aţ do roku 1949 bola zdravotnícka sieť sústredená do dvoch oblastí – Stará
Ľubovňa a Podolínec. Obvodnou lekárkou v Starej Ľubovni bola MUDr. Šarlota
Grunwaldová, stomatologickú starostlivosť zabezpečoval dentista Ján Lang. V centre
druhej spádovej oblasti v Podolínci, bol obvodným lekárom MUDr. Ján Rajec, dentistom
Ladislav Sirák. Môţeme povedať, ţe títo dvaja lekári a dvaja dentisti sa starali o zdravie
takmer 22 tisíc obyvateľov. V období od roku 1949 do roku 1950 boli do okresu
pridelení ďalší lekári MUDr. J. Moščovič, MUDr. J. Hrnčirík, a MUDr. T. Bednarčík. Do
zdravotnej siete pribudli obvody Mníšek nad Popradom, Plavnica a Hniezdne. Lekármi
v nich boli MUDr. A. Suchý, MUDr. M. Ţilka, MUDr. A. Lexman, MUDr. B. Geryk,
ktorého v roku 1954 vymenil MUDr. J. Přikryl.
V rámci špecializovanej zdravotnej starostlivosti sa rozšírila detská zdravotná
sieť, stomatologická a sieť hygienicko-epidemiologická. Značné zmeny zaznamenala
starostlivosť o ţenu – matku a dieťa, ktorá prešla plne do starostlivosti obvodného
lekára a najmä odborne kvalifikovaných pôrodných asistentiek. Podľa veľkosti obvodu
a pôrodnosti, v jednom obvode pracovali 2-3 pôrodné asistentky, ktoré vykonávali
pôrodnú a popôrodnú starostlivosť. Lekára prizývali len ku komplikovaným pôrodom,
prípadne zabezpečovali odvoz rodičiek do nemocnice.
Prvú špecializovanú pediatrickú starostlivosť v okrese prevzala MUDr. A. Šimková v roku 1953, ktorá mala spolu s detskými sestrami A. Kováčovou, M. Leščinskou,
K. Kafkovou veľký podiel na likvidácii mnohých detských infekčných ochorení a tým
i zníţení detskej a dojčeneckej úmrtnosti. Do roku 1955 tento úsek posilnil príchod
ďalších lekárov – MUDr. J. Šulíka a MUDr. A. Fouskovej.
Príchodom MUDr. M. Lexmana došlo k zmenám v stomatologickej starostlivosti,
ktorý okrem liečebnej starostlivosti zaviedol aj preventívnu starostlivosť, najmä
u školskej mládeţe.
Najdôleţitejšou úlohou zdravotníctva v tomto období bol boj s infekčnými
chorobami a postupná likvidácia epidémií. Na základe osobitných predpisov boli
budované Okresné hygienické stanice, ktoré spolu s celou sieťou zdravotníckych
zariadení plnili úlohy na úseku hygienicko-epidemiologickom. Uţ v roku 1954 bol
do funkcie okresného hygienika vymenovaný MUDr. A. Sedláček, ktorý spolu
s M. Zentkom, M. Aredačom, J. Paňkovou – asistentmi hygienickej sluţby plnili úlohy na
tomto úseku.
O príkladnom plnení povinností, o zanietenosti, ktorá bola pre toto obdobie
príznačná, svedčia výsledky. Poklesla detská úmrtnosť, zníţil sa vo vysokej miere
výskyt infekčných chorôb, výskyt niektorých nebol uţ vôbec zaznamenaný napr. čierny
kašeľ, záškrt, tetanus. Zaočkovanosť obyvateľstva, najmä u detí, z takmer nulovej
základne vzrástla na viac ako polovicu všetkej populácie.
Zloţitosť týchto úloh treba hodnotiť z hľadiska nízkej, v niektorých prípadoch
môţeme povedať aţ veľmi nízkej zdravotnej uvedomelosti obyvateľstva, nedôvery
k lekárom a stredným zdravotníckym pracovníkom. Obdobie okolo roku 1950 sa

vyznačuje aj tým, ţe postupne do okresu Stará Ľubovňa prichádzali kvalifikovaní lekári
a strední zdravotnícki pracovníci, väčšinou rodáci z nášho okresu.
V druhej polovici päťdesiatich rokov dochádza k ďalšiemu rozširovaniu
a prehlbovaniu zdravotníckych sluţieb. Sieť obvodných lekárov bola dobudovaná v roku
1956 zriadením obvodného zdravotného strediska v Novej Ľubovni, kde na úväzok
pracoval MUDr. A. Rosina.
Podmienky pre zriadenie lôţkových oddelení v okresnom meste neboli dobré,
preto boli vyuţité dobré priestorové podmienky v novom kultúrnom dome v Kamienke,
dočasne tam bola zriadená pôrodnica s 30 lôţkami. Prvým primárom na tomto oddelení
bol MUDr. A. Rusev, ktorého po dvoch rokoch vystriedal MUDr. Z. Markovič. Koncom
roka 1958 bola odovzdaná do prevádzky budova polikliniky v Starej Ľubovni, v ktorej
začali pracovať internisti, chirurgovia, gynekológovia, pediatri a ďalší odborníci. Bolo
vybudované röntgenové pracovisko, laboratória. V budove polikliniky bolo zriadené aj
20-lôţkové detské oddelenie pod vedením primára MUDr. A. Šalatu, na oddelenie
nastúpili aj ďalší lekári – MUDr. P. Rimár a MUDr. J. Rakár, ktorí neskôr toto oddelenie
viedli. Tieto premeny sú spojené s menom MUDr. Viliama Hennela, ktorý začal
pracovať ako obvodný lekár v Starej Ľubovni v roku 1957 a súčasne bol menovaný do
funkcie riaditeľa OÚNZ a vedúceho odboru zdravotníctva.
Vzhľadom na stále rastúce poţiadavky obyvateľov okresu na dostupnosť
a rozširovanie zdravotníckych sluţieb, došlo k realizácii výstavby novej nemocnice
v Starej Ľubovni, základný kameň bol poloţený uţ v roku 1959.
Druhá polovica päťdesiatich rokov sa vyznačovala ešte jedným dôleţitým faktom,
postupnou technickou vybavenosťou zdravotníctva v okrese. Boli sprevádzkované tri
sanitné motorové vozidlá, s ktorými začali jazdiť Š. Lukáš, Š. Kocún a J. Krajger. Bolo
dobudované röntgenové pracovisko, bol daný do prevádzky prvý elektrokardiograf.
Do nového desaťročia – šesťdesiatych rokov – vstupuje okres Stará Ľubovňa
poznačený reorganizáciou územne-správnych jednotiek v ČSSR. Okres bol zrušený
a táto zmena sa odzrkadlila aj v zdravotníctve. Zdravotná sieť bola rozčlenená do
okresu Poprad a okresu Prešov. K Prešovu boli pričlenené obvodné zdravotné strediská
Plavnica a Malý Lipník, ostatné časti boli začlenené do okresu Poprad. Vo výstavbe
nemocnice sa naďalej pokračovalo a táto bola dobudovaná v roku 1964. Slávnostne
bola odovzdaná do prevádzky v septembri 1964. Prví pacienti boli do nej prijatí v októbri
1964.
Odovzdaním nemocnice do prevádzky bol dobudovaný komplex nemocnice
s poliklinikou prvého typu so štyrmi oddeleniami a 199 lôţkami, ktoré boli rozdelené na:
-

chirurgické oddelenie
interné oddelenie
ţenské oddelenie
detské oddelenie

53 lôţok
62 lôţok
44 lôţok
40 lôţok

Spolu s otvorením lôţkových oddelení nemocnice vzniká menšie ambulantné
rehabilitačné oddelenie, ktorého vedúcim lekárom bol od roku 1965 MUDr. Alojz Rosina
do roku 1971, kedy vedenie oddelenia prevzal MUDr. Anton Joštiak. Pod jeho vedením
boli otvorené v roku 1975 dve vysunuté pracoviská pre podávanie fyzikálnej terapie
v novo otvorenom OZS Podolínec a v Ľubotíne. Tieto vysunuté pracoviská boli aktívne
aţ do roku 1987, kedy zanikajú a ich činnosť preberá ambulantné rehabilitačné
oddelenie v Starej Ľubovni.
So sprevádzkovaním nemocnice sa spája aj vytvorenie rtg. pracoviska
a oddelenia klinickej biochémie. Prvé zmienky o činnosti rtg. odboru sa viaţu na vznik

polikliniky, kedy prácu rtg. laborantov vykonávali nekvalifikované sily z radov občanov.
Po vzniku nemocnice si beţnú rtg. diagnostiky vykonával sám lekár internista. Pri
otvorení oddelenia stáli MUDr. Arnošt Suchý a laborant Ladislav Ogurčák. OKB aţ do
roku 1979 nevykonávalo činnosť vo vlastných priestoroch, delilo sa o ne s rtg
pracoviskom. Nepracoval to stabilný lekár. Všetku odbornú prácu vykonávali laborantky
Z. Kováčová, Malecová, Kapitančíková pod metodickým vedením niektorého z lekárov
internistov. O roku 1968 oddelenie viedla Ing. Kováčová .
Oddelenie klinickej biochémie, rtg diagnostiky a fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, ktoré tvorili „spoločné vyšetrovacie zloţky“ od samého počiatku plnili úlohy nie len
pre lôţkovú časť OÚNZ, úzko spolupracovali s líniou prvého kontaktu pri objektivizovaní
faktorov, ktoré súviseli so zdravotným stavom pacientov, občanov v spádovej oblasti
Starej Ľubovne.
Otvorením nemocnice kvalitatívne vzrástlo poskytovanie zdravotníckej
starostlivosti pre obyvateľov, zvýšil sa počet zdravotníckych pracovníkov. No stav z roku
1964 stagnoval aţ do roku 1968, do znovu vytvorenia okresu Stará Ľubovňa. Po roku
1968 k existujúcim piatim obvodným a jednému závodnému zdravotnému stredisku
pribudli spádové ObZS Veľký Lipník, Plavnica, Malý Lipník a Ľubotín, ktoré najskôr bolo
dvojobvodovým zdravotným strediskom a po vybudovaní nového zdravotného strediska
v roku 1975 bolo zriadené ako trojobvodové. Po roku sa prerajonizoval región a jedno
ObZS bolo preloţené do Plavča. Po roku 1970 sa v okrese začala rozvíjať závodná
zdravotná starostlivosť. Postupne aţ do roku 1985 boli zriaďované zdruţené alebo
samostatné zdravotné strediská v závodoch – Okresnom stavebnom podniku,
Závodoch 1. mája, Jednote – SD, OÚNZ a ČSAD, takmer všade so všeobecným
a stomatologickým pracoviskom v Závodoch 1. mája aj s gynekologickou ambulanciou.
Stav siete línie prvého kontaktu v roku 1989 predstavovala 13 obvodných
a 6 závodných zdravotných stredísk. Okrem toho boli v okrese v tom období zriadené
3 detašované pracoviská – lekárska stanica v Mníšku nad Popradom, ambulancia JRD
v Jarabine a detská ambulancia v Kamienke.
Na ambulantnú starostlivosť bezprostredne nadväzovala starostlivosť
nemocničná. K štyrom základným lôţkovým oddeleniam, ktorých vznik sa viaţe
na otvorenie nemocnice v roku 1964 pribudlo v roku 1980 oddelenie ARO. Prvým
primárom bol MUDr. Peter Kriška, na jeho miesto v roku 1984 nastúpil MUDr. Jozef
Karaš, ktorý bol vedúcim oddelenia aţ do roku 1998, kedy bol menovaný do funkcie
riaditeľa NsP Stará Ľubovňa. Funkciu primára ARO prevzal MUDr. Jaroslav Fedorko.
Pri oddelení od roku 1985 pracovala rýchla zdravotnícka pomoc, ktorou sa rozšírila
diferencovaná zdravotná starostlivosť. Oddelenie ARO zabezpečovalo RZP aţ do
vzniku samostatného oddelenia urgentnej medicíny a medicíny katastrôf v roku 1999.
Rok 1985 je spojený s uvedením do prevádzky doliečovacieho oddelenia, ktoré
pracovalo na dislokovanom pracovisku mimo areálu OÚNZ. Táto situácia pretrvávala aţ
do roku 1997, kedy bolo oddelenie presťahované do novo otvorených priestorov
pavilónu B. Sťaţené podmienky existencie oddelenia - preváţanie pacientov na
vyšetrenia, dovoz stravy, bielizne bol takto odstránený. Prvým primárom oddelenia bol
MUDr. Koleják Od roku 1990 sa primárkou oddelenia stala MUDr. Darina Bartovicová.
Ako dislokované pracovisko v roku 1988 vzniká lôţkové Oddelenie fyziatricko
rehabilitačné. Primariát prevzal MUDr. Viliam Brunovský. Oddelenie malo 15 lôţok.
Jeho presťahovaním do pavilónu B NsP v roku 1997 sa oddelenie rozšírilo na 30 lôţok.
V roku 1991 bolo dobudované nové Hematologicko-transfuziologické oddelenie,
ktoré bolo dňa 1.6.1991oficálne uvedené do prevádzky. Bol to významný krok pre
región, pretoţe dovtedy museli darcov organizovať a voziť do popradského HTO.
Nemocnica sa stala sebestačnou z pohľadu zásobovania klinických oddelení krvou.

Začínalo sa odbermi do sklenených fliaš a prácou s nimi. Prvou primárkou HTO bola
MUDr. Ruţena Michalová. Jej úlohou bolo rozbehnúť prevádzku. Neskôr po nej
prevzala oddelnie MUDr. Valentína Redajová.
V čase pred rokom 1990 bola súčasťou OÚNZ aj lekárenská sluţba, ktorá vznikla
v roku 1968 ako začlenený odbor a spájala všetky jestvujúce lekárne. Pred rokom 1948
lekárenská činnosť bola zabezpečovaná súkromnými lekárňami. Po roku 1948 bol
prvým vedúcim lekárnikom PhMr. Igor Mrva. Postupne sa na tejto funkcii vystriedali
PhMr. Ľubomír Šinkyřík, PhMr. Hana Lefková, PhMr. Jozef Bujna, PhMr. Dušan Kováč,
jeho nástupcom a jediným lekárnikom sa stal PhMr. Bořivoj Spath, vedúci lekárni
v Podolínci, ktorý spolu s laborantkami Boţenou Štefánikovou a Emíliou Ilkovičovou
striedavo v Podolínci a v Starej Ľubovni 10 rokov zabezpečovali lekárenskú sluţbu.
Vznikom OÚNZ Stará Ľubovňa a z dôvodu nepostačujúcej siete zariadení lekárenskej
sluţby, začala výstavba nových lekární ako súčasť OZS Ľubotín a OZS Podolínec.
V roku 1990 pri NsP pracovalo 5 lekární – Podolínec, V. Lipník, Stará Ľubovňa /2/,
Ľubotín. Rozhodnutí MZ SR v spojení s novou právnou úpravou sa LS osamostatnila
dňom 1.1.1991, kedy nadobudla právnu subjektivitu, no v roku 1993 /6.9.1993/
Lekárenské sluţby na základe pokynu MZ SR zanikajú zlúčením so štátnymi
príspevkovými organizáciami NsP. Tento stav pretrvával aţ do 30.06.1995, kedy bola
v súlade so zmenou právnej úpravy odštátnená posledná lekáreň, riadená NsP viď
prehľad.
30.11.1994 Mgr. Ľubica Kratková,
Veľký Lipník
30.11.1994 Mgr. Viera Bírová,
Stará Ľubovňa
31.01.1995 Mgr. Henrieta,
Kuběnková Podolínec
14.03.1995 Mgr. Martin Pirnaga,
Ľubotín
30.06.1995 Mgr. Dušan Farkaš,
Stará Ľubovňa
Významnou a rovnocennou úlohou pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti bola
preventívna starostlivosť o celú populáciu, ktorá bola zameraná na predchádzanie
a zamedzovanie vzniku ochorení, vytváranie zdravého ţivotného prostredia. Výnosom
Ministerstva zdravotníctva zo dňa 17.1.1952 boli vytvorené okresné hygienické stanice
/OHS/. Prvým okresným hygienikom v okrese Stará Ľubovňa bol MUDr. A. Sedláček,
ktorý spolu s dvoma asistentmi hygienickej sluţby a 1 dezinfektorom začali uţ v roku
1952 v zloţitých podmienkach vykonávať hygienickú sluţbu Tento malý kolektív
pracoval spolu aţ do roku 1960, do zrušenia OHS v Starej Ľubovni. Na vysunutom
pracovisku v Poprade na ďalej zostali pracovať pôvodní pracovníci. Po otvorení
nemocnice s poliklinikou bola OHS v roku 1968 umiestnená do budovy nemocnice, do
terajších priestorov ARO. V rokoch 1968 – 1974 vo funkcii okresného hygienika
pracoval MUDr. Pavel Bělín, CSc. Nepostačujúce priestorové kapacity, nárast
pracovníkov viedli k poţiadavke výstavby vhodného objektu pre prevádzku OHS.
V roku 1978 bola otvorená prevádzka v novej budove, ktorá mala základné hygienické
a mikrobiologické laboratóriá. V roku 1984 bola dodatočne urobená dostavba účelovej
budovy, po jej otvorení OHS zabezpečovala sluţby III. stupňa, čo jej umoţňovala
prístrojové a priestorové vybavenie.
Rok 1990 je pre NsP a jej začlenené zariadenie významný realizáciou reformy
štruktúry, riadenia a financovania zdravotníctva na Slovensku, ktorú schválila vláda SR
dňa 24.11.1990. Dňom 1.1.1992 dochádza k dekompozícii všetkých okresných ústavov
národného zdravia s vytváraním samostatných zdravotníckych zariadení s právnou
subjektivitou. Pri dodrţaní moratória na sieť zdravotníckych zariadení touto
dekompozíciou dochádza k zániku OÚNZ Stará Ľubovňa a vzniku dvoch subjektov
s vlastnou právnou subjektivitou NsP Stará Ľubovňa a Okresnej hygienickej stanice

Stará Ľubovňa. Z činnosti OHS bolo vyňaté oddelenie klinickej mikrobiológie, ktoré
ostalo oddelením NsP.
Na základe reformy dochádza k zmene v oblasti financovania zdravotníckych
zariadení. Rušením KÚNZ dochádza k zmene zriaďovateľa NsP, ktorým sa stáva MZ
SR. Novo vzniknuté zdravotnícke zariadenia Nemocnice s poliklinikou sa stali
príspevkovými organizáciami MZ SR.
Vytvára sa sedem regionálnych zdravotníckych finančných správ, ktoré pôsobili
ako vysunuté pracoviská MZ SR. Ich úlohou bolo financovanie zdravotníckych zariadení
z prostriedkov štátneho rozpočtu. Regionálne finančné správy sa pretransformovali
dňom 1.1.1992 na pobočky Ústavu pre zavedenie zdravotného poistenia. Legislatívny
proces vyústil do prijatia z.č. 7/1993 Z.z. o zriadení Národnej poisťovne a financovaní
zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia. Nedokonalosť urýchlene
prijatých právnych predpisov si vyţiadala viaceré novely a viedla k tomu, ţe sa
pristúpilo k legislatívnym prácam na novej právnej úprave, ktorá by odčlenila dva
odlišné poistné systémy – systém zdravotného poistenia a systém sociálneho poistenia.
Legislatívny proces vyústil do prijatia zákona 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení,
financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne
a zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných
poisťovní. Spolu so zákonom o zdravotnom poistení vstupuje do platnosti zákon č.
277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, ktorý zavádza pojem neštátneho zdravotného
zariadenia. Umoţňuje činnosť neštátnych zdravotníckych zariadení v sieti
zdravotníckych zariadení ako rovnoprávnych partnerov s vlastnou právnou
subjektivitou. Tento proces zasahuje aj pracoviska NsP. Postupne dochádza
k odštátneniu pracovísk línie prvého kontaktu:
-

úsek všeobecného lekárstva

14.11.1994
14.11.1994
30.11.1994
30.11.1995
15.12.1994
15.12.1994
15.12.1994
31.12.1994
31.12.1994
15.01.1995
15.01.1995
15.01.1995
15.02.1995
28.02.1995
07.09.1995
31.03.1996
31.03.1996
31.08.1997
31.08.1998

MUDr. František Kratka,
MUDr. Anton Kriţalkovič,
MUDr. Juraj Přikryl,
MUDr. Mária Turcsanyiová,
MUDr. Tibor Bukovský,
MUDr. Anton Kaňa,
MUDr. Margita Javúrková,
MUDr. Jozef Novajovský,
MUDr. Viliam Vaľko,
MUDr. Miroslav Imrich,
MUDr. Mária Saxová,
MUDr. František Krochta,
MUDr. Anna Ondrejová,
MUDr. Mária Hovanová,
MUDr. Ján Koleják,
MUDr. Jozef Kormucik,
MUDr. Soňa Benešová,
MUDr. Šelepcová Helena,
MUDr. Štefan Koţuškanič,

OZS Veľký Lipník
OZS Stará Ľubovňa
OZS Podolínec
OZS Stará Ľubovňa
OZS Nová Ľubovňa
OZS Stará Ľubovňa
OZS Stará Ľubovňa
OZS Ľubotín
OZS Ľubotín
OZS Plavnica
OZS Stará Ľubovňa
OZS Stará Ľubovňa
OZS Stará Ľubovňa
OZS Hniezdne
OZS Stará Ľubovňa
OZS Plaveč
OZS Podolínec
OZS M.Lipník
St. Ľubovňa

-

úsek pediatrie

31.12.1994
15.01.1995
31.01.1995
31.03.1995
31.03.1995
31.03.1995
31.10.1995
31.03.1996
31.03.1996
31.03.1996
15.04.1996
8.12.1996
19.12.1996

-

DA Ľubotín
DA Nová Ľubovňa
DA Podolínec
DA Stará Ľubovňa
DA Stará Ľubovňa
DA Stará Ľubovňa
Amb. OVS St. Ľubovňa
DA Plavnica, Plaveč, M. Lipník
DA Podolínec, Hniezdne
DA Stará Ľubovňa
DA Stará Ľubovňa
DA Stará Ľubovňa
DA V. Lipník, Kamienka

úsek stomatologický

14.11.1994
30.11.1994
31.12.1994
31.01.1995
31.01.1995
31.01.1995
15.02.1995
15.02.1995
06.03.1995
15.03.1995
30.11.1995
30.11.1995
27.12.1995
27.12.1995
31.03.1997
30.04.1996
10.06.1996
31.12.1999

-

MUDr. Štefánia Novajovská,
MUDr. Veronika Bobuľská,
MUDr. Silvia Walenfelsová,
MUDr. Marta Benková,
MUDr. Ţofia Demjanová,
MUDr. Emília Grešlíková,
MUDr. Ţelmíra Matulíková,
MUDr. Miroslav Kupec,
MUDr. Kamila Valovičová,
MUDr. Ingrid Boháčová,
MUDr. Judita Skrovná,
MUDr. Nadeţda Brunovská,
MUDr. Anna Grivalská,

MUDr. Mária Karašová,
MUDr. Miroslav Demjan,
MUDr. Peter Bobuľský,
MUDr. Margita Potanková,
MUDr. Soňa Čefová,
MUDr. Stanislav Jasovský,
MUDr. Ladislav Socháň,
MUDr. Katarína Koberová,
MUDr. Anna Ţembová,
MUDr. Koloman Kováč,
MUDr. Michal Šima,
MUDr. Anna Šimová,
MUDr. Marián Švec,
MUDr. Eva Švecová,
MUDr. Mária Trusková,
MUDr. Margita Jasovská,
MUDr. Vincent Miţenko,
MUDr. Martina Imrichová,

Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa
Nová Ľubovňa
Podolínec
Plavnica
Nová Ľubovňa
Podolínec
Stará Ľubovňa
Ľubotín
Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa
Hniezdne
Stará Ľubovňa
Ľubotín
V. Lipník

zubné laboratória

28.02.1995
15.03.1995
30.04.1995
27.12.1995
31.12.1995

Ján Ţemba,
Karol Valčák,
František Fiamčík, Nestoríková, Pavlík
Dobiášová Boţena, Doliňuk Štefan, Vyrosteková Magdaléna,
Šelepová Anna, Lichvarová Mária
Soňa Orosová, Marcela Čornáková, Huňadyová Miriam

-

úsek gynekologických ambulancií

31.12.1994
05.04.1995
30.04.1996

MUDr. Alexander Ţidovský,
MUDr. František Novák,
MUDr. Viera Šamudovská,

Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa

V tom čase Pokynom MZ SR je vydané moratórium na rovnaký postup lekárov
sekundárnej sféry – odborných ambulancií. K zmene postoja MZ SR dochádza
v polovici roku 1996, kedy moratórium stráca platnosť a postupne dochádza
k odštátneniu odborných ambulancií. Tento proces prebieha aj v súčasnosti.

Odborné ambulancie :
31.08.1996
09.09.1996
09.09.1997
09.09.1998
19.01.1997
19.01.1998
31.12.1997
31.03.1998
31.08.1997
31.12.1999
30.06.2000
30.09.2002
31.01.2003
31.07.2003
31.12.2003

MUDr. Eva Svrčková,
fyziatricko- rehab. ambulancia.
MUDr. Nadeţda Suchá,
koţná ambulancia
MUDr. Zlatica Klinovská,
neurologická ambulancia
MUDr. Eva Ochotničanová,
očná ambulancia
MUDr. Ľubomír Doktor,
ortopedická ambulancia
MUDr. Zdena Šenšelová,
reumatologická ambulancia
MUDr. Andrej Kuchárik,
diabetologicko -metabolická amb.
prom. psych. A. Schwarzová,
psycholog. amb.
Mgr. Ľudmila Šmindáková,
logopedická ambulancia
Agentúra domacej ošetrovateľskej starostlivosti /ADOS/
MUDr. Jana Priputníková,
detská neurologická ambulancia
RNDr. Jozef Firment,
OKM
Hemodialyzačné oddelenie
MUDr. Viera Jenčová,
psychiatrická ambulancia
MUDr. Ján Laskovský,
urologická ambulancia

Napriek odchodu niektorých pracovísk do neštátneho sektoru, pri internom
oddelení v roku 1996 je vybudovaná nová jednotka – pracovisko dialýzy. V roku 1997
došlo k jeho administratívnemu odčleneniu. Od toho roku pôsobilo hemodialyzačné
oddelenie samostatne v rámci NsP aţ do 31.1.2003, kedy došlo k zmene štatútu
oddelenia, ktoré sa pretransformovalo na firmu Logman a.s. Stredisko dialýzy Stará
Ľubovňa s vlastnou právnou subjektivitou.
Po roku 1990 dochádza k prevratným zmenám vo vlastníckych vzťahoch nielen
v oblasti súkromného vlastníctva, zmenami prechádza aj vlastníctvo štátu, ktoré z časti
stráca svoje výsostné postavenie. Novo vznikajúce samosprávne jednotky – obce
postupne upevňujú svoje postavenie v mnohých oblastiach. Pre svoju prácu nutne
potrebujú aj materiálne zázemie. Spôsob nadobúdania majetku obcí sa upravuje
zákonom a dotýka sa aj existencie niektorých objektov NsP. V I. etape k 30.6.1998
dochádza k bezodplatnému prevodu majetku štátu OZS na obce Malý Lipník, Veľký
Lipník, Plaveč, v II. etape k 30.4.2000 sú bezodplatne odovzdané do majetku obcí OZS
Stará Ľubovňa sídl. Západ, Plavnica, Ľubotín a Podolínec. Odovzdaním majetku
obciam je zavŕšená etapa odštátnenia línie prvého kontaktu nielen personálne, ale aj
materiálne.
Nemocnica s poliklinikou naďalej plní úkoly, ktoré v oblasti poskytovania
zdravotnej starostlivosti sú v čase transformácie zdravotníctva náročné aj vzhľadom na
kritický nedostatok finančných prostriedkov, ktorým sa toto obdobie vyznačuje.

Východiskom z tejto situácie malo byť aj nové samosprávne usporiadanie vytvorením 8mich vyšších územných celkov, ktoré do vlastníctva prevzali nemocnice I. a II. typu.
Zmenila sa zriaďovateľská funkcia NsP a dňom 1.1.2003 sa zriaďovateľom NsP stal
Prešovský samosprávny kraj. Zmena zriaďovateľa však nepriniesla očakávaný
výsledok, aj naďalej pretrváva zadĺţenosť, ktorá sa zväčšuje napriek reštrikčným
opatreniam vnútri prevádzky nemocnice. V najbliţšom období je nutné prijať radikálne
opatrenia, ktoré by zmenili vlastnícke vzťahy v zdravotníctve, vytvoriť prostredie pre
efektívne riadenie zdravotníckych zariadení a v neposlednej rade sprehľadniť vzťah
pacient - zdravotnícky pracovník.

Základne ukazovatele primárnej starostlivosti
ROK
UKAZOVATEĽ
1945

1960

1968

1970

1975

1980

1986

1990

1995

2000

2004

Poč. amb.
Zariadení

4

7

10

10

14

17

22

54

42

31

27

Poč. LM v amb.
Starostlivosti

3

11,9

25

30

50

60

65

70

36

19

16

Poč. ošetrení v
amb. starostlivosti
(v tis.)

0

140

240

270

416

480

651

1094

878

711

721

Ø poč. ošetrení
na 1LM (v tis.)

0

12

10

9

8

8

10

16

24

37

45

Ø poč. obyvateľov
na 1LM (v tis.)

11

3

1,2

0,6

0,7

0,7

0,6

0,7

1,4

2,6

3,1

Ø poč. obyvateľov
na 1 obvod (v tis.)

8,1

5,2

3,8

3,8

2,9

2,6

2

3,6

16,3

_

_

Nemocničná starostlivosť
ROK

UKAZOVATEĽ
1945

1960

1968

1970

1975

1980

1986

1990

1995

2000

2004

Počet lôţok

0

30

199

199

207

210

250

280

305

273

212

Počet LM

0

-3,0

13

14

18

24

24

23

28

34

28

Počet lôţok na
1000 obyvateľov

0

-1,1

5,2

5,1

5,0

5,0

5,6

6,0

6,2

5,4

4,2

SÚČASNOSŤ
A. ŠPECIALIZOVANÁ AMBULANTNÁ STAROSTLIVOSŤ
ODDELENIE URGENTNEJ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF
Oddelenie urgentnej medicíny a medicíny katastrof poskytuje neodkladnú
prednemocničnú starostlivosť všetkým osobám v kritickom stave.
Personálie
 primár oddelenia
MUDr. Marián Maďar

(1999 – doposiaľ)

 vrchná sestra
Oľga Sopková
Ľudmila Senková
Anna Musalová

(1985 – 1999)
(1999 – 2000)
(2000 – doposiaľ)

Mgr. A. Šromovská, A. Hudáková, V. Kozáková, V. Zajacová, Ľ. Matoľaková, A. Musalová, Dr.
M.Maďar,Bc. M. Choborová, M. Furcoňová, H. Kolárová, Ľ. Turek, M. Vojtek, M. Pristaš, J. Kotulič,
J.Senko, P. Vnenk, Š. Lopatovský, P. Grinč, K. Špes, B. Diczházy, A. Fuchs.

Oddelenie urgentnej medicíny a medicíny katastrof v NsP Stará Ľubovňa bolo
uvedené do prevádzky 1.7.1999. Aţ do tohto dátumu oddelenie pracovalo pod názvom
stanica rýchlej zdravotníckej pomoci (SRZP). SRZP bola súčasťou ARO. Jej činnosť bola
spustená 1.12.1985. Oddelenie viedol primár ARO MUDr. Jozef Karaš a neskôr primár
MUDr. J. Fedorko. Dispečing a výjazdy boli zabezpečené lekármi a sestrami ARO. Prvé
vozidlo RLP bola Škoda 1203, ktorá bola svojpomocne upravená a prispôsobená pre potreby
RZP. Aţ o rok neskoršie prišlo vozidlo značky AVIA FURGON, ktoré zodpovedalo
podmienkam RLP. V prvých začiatkoch boli výjazdy vykonávané len v ranných smenách, aţ
postupom času sa podarilo personálnym obsadením a technikou zabezpečiť fungovanie aj
v popoludňajších smenách a nakoniec počnúc dňom 1.4.1995 bola spustená nepretrţitá

prevádzka. Sluţby na RLP zabezpečujú lekári z ARO a z iných oddelení. 1.7.1999 bola
SRZP odčlenená od ARO a oficiálne bola samostatne spustená činnosť oddelenia urgentnej
medicíny a medicíny katastrof (OÚMaMK), pod vedením primára MUDr. Mariána Maďara.
Počet výjazdov
3000
1714

počet

1522
2000

2056

1321

1000

0
2000

2001

2002

2003

Obdobie

Na oddelení v súčastnej dobe pracuje 5 výjazdových sestier, 4 sestry na
dispečingu, 5 sanitárov - vodičov RZP, 8 vodičov DZS. K oddeleniu po organizačnej
stránke patrí aj LSPP pre detí a dorast, LSPP pre dospelých, LSPP stomatologická
a DZS. Ambulantnú pohotovostnú sluţbu zabezpečujú neštátni obvodní lekári so
svojimi sestrami. Oddelenie je trvalým a spoľahlivým partnerom v rámci komplexného
záchranného systému.

B. POLIKLINICKÉ PRACOVISKÁ
Aj keď do súkromného sektoru odišla primárna sféra /línia prvého kontaktu/
a niektoré z ambulancií sekundárnej sféry /odborné ambulancie/, Nemocnica
s poliklinikou vlastnými odbornými ambulanciami zabezpečuje širokú škálu odborných
vyšetrení. Niektoré ambulancie v organizačnej štruktúre NsP pracujú samostatne ako
poliklinické pracoviská, iné sú pričlenené k základným medicínskym odborom a sú
organizačne začlenené k lôţkovým oddeleniam.
ušná, nosová a krčná amb.
onkologická ambulancia
psychologická ambulancia II.
alergologická ambulancia II.
ambulancia patológ. gravidity
odborná detská amb. I,II,III
interná ambulancia II.
kardiologická ambulancia
endokrinologická ambulancia
detská gastroenterolog. amb.
chirurgická ambulancia II.
ambulancia cievnej chirurgie
fyziatricko – rehab. amb.I.
metabolická amb. pri OKB
anestéziologická ambulancia
amb. ortopedickej protetiky
Tarch amb.

/úv.1,00/
/úv.0,70/
/úv.1,00/
/úv.0,75/
/úv.0,10/
/úv.0,30/
/úv.1,00/
/úv.1,00/
/úv.0,80/
/úv.0,20/
/úv.0,50/
/úv.0,20/
/úv.1,00/
/úv.0,10/
/úv.0,20/
/úv.0,10/
/uv.1,10/

onkologická amb.
/úv.0,70/
psychologická amb. I.
/úv.1,00/
alergologická amb. I.
/úv.0,75/
amb. pre ster. manţelstvo /úv.0,10/
mammárna ambulancia /úv.0,10/
interná ambulancia I.
/úv.0,80/
amb. pri internom odd.
/úv.0,10/
kardiologická detská amb. /úv.0,20/
gastroenterologická amb. /úv.0,80/
chirurgická ambulancia I. /úv.1,00/
chirurgická ambulancia III. /úv.1,00/
traumatologická amb.
/úv.0,50/
fyziatricko – rehab. amb.II./úv.0,20/
hematologická amb.
/úv.0,10/
ortopedická ambulancia /úv.0,60/
koţná ambulancia
/úv.1,00/

C. SPOLOČNÉ VYŠETROVACIE A LIEČEBNÉ ZLOŢKY
RÁDIOLOGICKO DIAGNOSTICKÉ ODDELENIE
História RDG oddelenia v dnešnej podobe začína v druhej polovici šesťdesiatych
rokov a pokračuje niekoľkými etapami. Koncom šesťdesiatych rokoch bolo vybudované
samostatné rtg pracovisko v poliklinickom zariadení. Oddelenie rtg sa delilo o priestory
s oddelením biochémie. V skromných priestoroch boli pracoviská: skiagrafia, skiaskopia
a tmavá komora. Po otvorení na oddelení začali pracovať MUDr. Arnošt Suchý
a laborant Ladislav Ogurčák. Technické vybavenie bolo na slabej úrovni, no postupne
sa doplňovalo. Po roku 1968 pribudla nová technika a zamestnanci rtg laboranti: Mária
Turkyňáková a Milan Sivuľka. Bolo zriadené detašované pracovisko na pľúcnej
ambulancii, kde pracovala rtg laborantka Elena Janošková. Rozmach nastal v roku
1987, kedy do funkcie primára oddelenia nastúpil MUDr. Dušan Ďaďovský a vedúcim
rtg laborantom bol menovaný Milan Sivuľka.
Personálie
 primár oddelenia
MUDr. Arnošt Suchý
MUDr. Dušan Ďaďovský

(1967-1987)
(1987– doposiaľ)

 vedúci laborant
Ladislav Ogurčák
Milan Sivuľka

(1964 -1987)
(1987 – doposiaľ)

V. Mojcherová, Dr. A. Porembová, V. Labovský, M. Sivulka, Dr. D. Ďaďovský, A. Fuchsová,
M. Kačmarská, M. Hutníková, J. Štellmach, H. Plšíková, L. Ogurčák.

Oddelenie sa postupnou rekonštrukciou presunulo aj do priestorov OKB,
výsledkom bolo rozšírenie pracovísk a zavedenie nových rádiodiagnostických

vyšetrovacích metód. Pracovníci si postupne zvyšovali kvalifikáciu a na jednotlivých
úsekoch doplňovali pomaturitné špecializačné štúdia. Tento progresívny trend
pokračoval aj v nasledujúcich rokoch. Primár oddelenia si doplnil kvalifikáciu atestáciou
II. stupňa v rádiodiagnostike, vedúci rtg laborant v oblasti organizácie práce a nových
trendov v odbore rádiodiagnostika .
V rokoch 1999–2000 došlo k rekonštrukcii RDG oddelenia vo všetkých oblastiach, kedy
boli vytvorené i nové pracoviská. Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej prevádzky
bolo 19.9.2000. Od toho roku sa pracovalo na: skiagrafickom, skiaskopickom,
ultrasonografickom a mamografickom pracovisku, ktorých obsluhu vykonávajú
pracovníci s príslušnou kvalifikáciou. Trend modernizácie pokračoval aj v ďalšom
období zriadením nového pracoviska – CT, na ktorom sa začalo pracovať v apríli 2003.
Počet vyšetrení

počet

41000
30000
19000

16648

19420

19486

21295
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1980

1985

19605

1990

24467

26775
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2000

31847

9692

8000
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2003

Obdobie

Na oddelení došlo k nárastu jednotlivých vyšetrení. Okrem iného bol nárast vyšetrení
spôsobený aj zrušením detašovaného pracoviska na oddelení tuberkulóznych
a respiračných chorôb. Ku dnešnému dňu na oddelení pracujú: 3 lekári – primár
a dvaja samostatne pracujúci lekári, 7 rádiologickí asistenti /5 absolventov PŠŠ
v odbore/, 2 operátorky MIS, upratovačka. Pracujeme na 2 skiagrafických, 1
skiaskopickom pracovisku, v 1 tmavej komore s vyvolávacím automatom Classic
E.O.C., na 1 panaromatickom a mamografickom prístroji, obsluhujeme skiaskopickoskiagrafické prenosné prístroje, CT z laserovou kamerou DRYSTAR.

ODDELENIE KLINICKEJ BIOCHÉMIE, HEMATOLÓGIE A TRANFUZIOLÓGIE
Začiatky laboratórnej diagnostiky v Ľubovnianskej nemocnici sa datujú do roku
1964. Prvé laboratórne priestory boli na poliklinike. Vtedy tam pracovali laborantky R.
Kováčová, G. Fečišinová, pani Kapitančíková. Prvým úväzkovým primárom bol MUDr.
Eichler Pavol, torý bol prvým pulmonológom u nás. Neskôr v lete 1965 sa pripravovali
nové priestory pre laboratórium v dnešných priestoroch RDG. V tých rokoch tu bol
vlastne priestorovo centralizovaný SVaLZ. Pribudli laborantky Anna Jendrichovská,
Emília Chovanová a Dorota Mrozeková. Neskôr v apríli 1966 prišla ako laborantka
Janka Lukáčová. V roku 1968 nastúpili laborantka pani A. Cvancigerová a Ing. Janka
Kováčová, ktorá prevzala vedenie. V roku 1971 prišli laborantky pani Mária Zbušková
a o rok po nej Mária Štefančíková a Veronika Basárová. Odborný dohľad úväzkovo
zabezpečoval primár int. odd. MUDr. Ján Koleják. Neskôr sem dochádzal MUDr.
Matisko primár OKB v Prešove, ktorý spolu s MUDr. F. Moščovičom, krajským
odborníkom , zabezpečili získanie prvého acidobázického analyzátora v roku 1974.
V roku 1976 bol poverený vedením biochemického laboratória MUDr. Ochodničan Ivan.
V tom roku bol zakúpený i osmometer.

Personálie
 primár / ved. lekár/oddelenia OKB
MUDr. Pavol Eichler
MUDr. Matisko
MUDr. František Moščovič
Ing. Jana Kováčová
MUDr. Ivan Ochodničan

(1968-1973)
(1973-2003)

 vedúci laborant OKB
Dorota Mrozeková
Rozina Kováčová
Veronika Basárová
Angela Cvancigerová
Viera Oravcová
 primár HTO
MUDr. Ruţena Michalová
MUDr. Valentína Redajová

(1991-1992)
(1992-2003)

 vedúci laborant HTO
Alţbeta Dlugošová
Eva Rusevá
 primár OKBaHT
MUDr. Valentína Redajová

(2003 – doposiaľ)

 vedúci laborant
Mgr. Pavol Jankura

(2003 – doposiaľ)

Ing. K. Lomnitzerová, V. Mušinská, Mgr. P. Jankura, Dr. V. Redajová, M. Slabá, D. Vargová,
Z. Kuzmiaková, E. Hudáková, Ing. M. Krivoňáková, M. Spišiaková, V. Oravcová, P. Beňo, E. Ruseva,
J. Kičurová, M. Mačugová, M. Rybovičová.

Na jeseň 1980 sa biochemické laboratórium, ktorého súčasťou bol aj
hematologický úsek a krvný sklad, presťahovalo za plnej prevádzky do nízkej budovy,
dnes medzi pavilónom A a B. Krv sa podávala zo sklenených fliaš. Do tých čias sa
pracovalo iba manuálne s mikroskopmi, byretami, analýzy prebiehali v sklenených
bankách a skúmavkách, hodnotilo sa vizuálne i fotometricky, roztoky sa pripravovali
v laboratóriu a v nemocničnej lekárni. Rad parametrov sa získaval výpočtom pomocou
zloţitých vzorcov, preto prišli prvé počítače, spomeniem 8-bitový SINCLAIR ZX
Spectrum. Ďalší vývoj ukázal nutnosť automatizácie, čo v roku 1989 vyústilo zakúpením
rutinného biochemického analyzátora ENCORE. Tento trend si vynútil rast objemu
vyšetrení so zvyšujúcimi sa poţiadavkami na laboratórnu diagnostiku. V roku 1994 sme
darom získali BECKMAN PARAGON - lavicu pre elektroforézu, ţiaľ bez denzitometra,
ten bol zakúpený o 1,5 roka neskôr. S vybudovaním dialýzy prišla inovácia aj k nám.
A síce prišli moderné iónselektívne prístroje - acidobázický AVL 995 a pre analýzu
ionogramov AVL 988-3. Doba a nároky pokročili, ENCORE uţ nestíhal plniť to, čo celý
okres od neho očakával. A tak v roku 1998 bol zakúpený HITACHI 912 – dodnes
hlavný ťahúň rutinnej biochemickej analýzy. Vývoj však napredoval ďalej a v lete 2000
pribudol enzým-elektródový glukoanalyzátor ECA 2000, rok na to Elecsys 1010, ktorý
umoţnil stanovovať také molekuly ako Troponín, onkomarkery či hormóny.
Medzitým sa však v roku 1991 sa dobudovalo nové Hematologicko transfuziologické oddelenie, ktoré bolo dňa 1.6.1991 oficiálne uvedené do prevádzky.
Bol to významný krok pre región, pretoţe dovtedy museli darcov organizovať a voziť do
popradského HTO. Nemocnica sa stala sebestačnou z pohľadu zásobovania klinických
oddelení krvou. Začínalo sa odbermi do sklenených fliaš a prácou s nimi. Prvou
primárkou HTO bola MUDr. Ruţena Michalová. Jej úlohou bolo rozbehnúť prevádzku.
Neskôr po nej prevzala oddelenie Mudr. Valentína Redajová. Z prvých laborantiek tu
boli Janka Lukáčová, Alţbeta Dlugošová - Alexíková, Janka Ţiaková, Adéla Hutníková –
Jarošová, Monika Lopatovská – Košúthová. Zo sestier Mária Knapová, Beáta
Hovancová, Mária Starinská. Ich práca stále spočívala v práci hlavne s mikroskopom a
manuálnom spracovaní vzoriek, počítaním krvných elementov v komôrkach. Tak to
vyzerala prevádzka aţ do zakúpenia analyzátora krvných elementov Sysmex K1000
v roku 1992. V tom čase prišla na oddelenie aj Ing. Katarína Lomnitzerová. Rok na to
sa prešlo od odberov do skla k plastovým vakom, zmenil na odber a spracovanie krvi.
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Doba mení mnoho a rokmi sa deje veľa vecí. A tak v 2002 sa rozhodlo
o opätovnom spojení biochémie a hematológie. Na prelome rokov 2002/2003 prebehli
stavebné úpravy v priestoroch hematológie za plnej prevádzky. Koncom januára 2003
sa za 3 dni presťahovala celá prevádzka biochémie do upravených priestorov, kde sa
nachádza dnes. Zmenil sa nielen názov na Oddelenie klinickej biochémie hematológie
a transfuziológie, ale aj štruktúra oddelenia. Primárom konsolidovaného pracoviska je
MUDr. Valentína Redajová, ktorá je odborným garantom pre hematológiu
a transfuzilógiu. Súčasťou oddelenia je i hematologická ambulancia, na ktorej ambuluje
ako lekár a konziliár. Zástupcom primára a garantom biochémie je MUDr. Ivan
Ochodničan, ktorý tieţ ambuluje na metabolickej ambulancii nachádzajúcej sa takisto
v budove laboratória. O prístroje, metódy a kvalitu sa starajú Ing. Katarína Lomnitzerová
na hematologickom úseku a Ing. Mária Krivoňáková na úseku biochémie. Vedúcim
laborantom je Mgr. Pavol Jankura. Z prístrojov pribudli, uţ za spoločnej novodobej
histórie koagulometer SYSMEX CA500 a biochemický analyzátor HITACHI 902.
Záverom o laboratórnu diagnostiku, potreby hemoterapie, konziliárne vyšetrenia
a všetko čo s tým súvisí sa starajú 2 lekári, 2 inţinierky, 11 laborantov, 2 sestry
a 2 sanitárky.
PATOLOGICKO – ANATOMICKÉ ODDELENIE
Patológia, základný odbor medicíny, sleduje funkčné a morfologické zmeny počas
ţivota a smrti človeka. Podstatnú časť diagnostiky tvorí základné bioptické vyšetrenia
chorých ľudí, peroperačná diagnostika. V nekroptickej diagnostike ostala základnou
metódou práce zdravotná pitva spolu s histologickým vyšetrením jednotlivých orgánov.
Patologické oddelenie začalo pracovať v roku 1973 najskôr ako oddelenie
prosektúry. Jeho činnosť bola zmeraná len na nekroptické vyšetrenia. Prevádzka
prosektúry v týchto rokov je spojená s menom MUDr. Jána Tamáša ( 1973-1974). Po
roku 1975 činnosť tohto úseku je zabezpečovaná lekármi z patologicko anatomického
oddelenia OÚNZ Poprad. Aţ v roku 1984 je opätovne zahájená prevádzka oddelenia.
Personálie
 primár oddelenia
MUDr. Ján Tamáš
MUDr. Dušan Bíro
MUDr. Mária Mikulová

(1973 -1974)
(1984 -1988)
(1988 – doposiaľ)

 vedúca laborantka
Zdena Blaţinská
Silvia Krupanská

T. Štefančíková, Dr. M. Mikulová, S. Krupanská.

Po otvorení oddelenia sa činnosť sústredila na vykonávanie zdravotných pitiev
a činnosť na nekroptickom úseku. Od júla 1984 sa rozširujú vyšetrovacie metódy
o činnosť bioptického úseku a to vykonávaním histologických vyšetrení v základnom
histologickom farbení.V roku 1985 zavedené špeciálne farbenia na – retikulárne,
kolagénne, elastické vlákna, histochemický dôkaz ţeleza, dôkaz glykogénu a hlienu.
V roku 1986 sa zaviedlo vyšetrenie HbsAg v pečeňových punktátoch a začala sa
vykonávať gynekologická onkologická cyto-diagnostika. V roku 1988 bola zaradená do
prevádzky peroperačná rýchla biopsia, bolo rozšírené špeciálne metodiky o dôkaz
pliesní, muko polysacharidov, tukov,amyloidu, farbenia na nervové tkanivo zavedená
enzymatická makroreacia na dôkaz infarktu myocardu pri pitvách.
Vyšetrovacie metódy sa postupne od roku 1989 rošírili o zavedenie odtlačkovej
cytológie, špeciálne farbenia boli rozšírené o farbenie lymfatických uzlín, pečene,
nádory, bola zavedená aspiračná punkčná cytológia telových tekutín, špeciálne farbenie
na Helicobacter pylori, došlo k zavedeniu aspiračnej cytológie prsnej ţlazy a aspiračnej
cytológie štítnej ţľazy.

ODDELENIE TUBERKULÓZNYCH A RESPIRAČVNÝCH CHOROB
Oddelenie TaPCH bolo zaloţené v r. 1961 pod vedením primára MUDr. Eichlera.
Oddelenie zabezpečovalo liečebno- preventívnu starostlivosť v rámci okresu Stará
Ľubovňa. Poskytovala sa liečba a dispenzarizácia pacientom s aktívnou, inaktívnou
tuberkulózou pľúc, m impľúcnou tuberkulózou, s nešpecifickými ochoreniami pľúc
a pacientom s onkologickým ochorením. V tom čase, čase vzniku oddelenia , sa týmto
ochoreniam
venovala maximálna pozornosť. Do prevencie patrila ambulancia
kalmetizácie. Zabezpečovala očkovanie deti a dorastu proti tuberkulóze. Kalmetizovali
sa ţiaci I. ročníka, V. ročníka a VIII. ročníka základnej
školskej dochádzky priamo v školských zariadeniach.
MUDr. Z. Lisá
Dorast bol pozývaný na očkovanie na ambulanciu.
Ďalším preventívnym pracoviskom poliklinického
oddelenia
tuberkulózy a pľúcnych chorôb bolo
pracovisko štítovky. Tu sa prevádzali preventívne
prehliadky zamestnancov školstva, zdravotníctva,
rôznych podnikov a iných inštitúcií. V roku 1968 po
nástupe na poliklinické oddelenie
TaRCH
MUDr.
Faturíkovej sa 3 x robila
veľká štítkovacia akcia
pojazdnou štítovkou pre vysokú prevalenciu tuberkulózy.
Posledná depistáţ tuberkulózy bola v roku 1987, uţ pod
vedením MUDr. Zdeny Lisej.
Po prijatí zákona o ionizačnom ţiarení sa
prehodnocuje prínos a riziko nielen pojazdných
štítoviek, ale
štítoviek všeobecne. Upúšťa od
rozsiahlych depistáţnych akcií, dokonca sa rušia
pracoviska štívoky celoplošne v celej SR, vrátane
nášho poliklinického oddelenia.
Upúšťa sa od
tomografických vyšetrení, ktoré sú
nahrádzané CT vyšetreniami, rušia sa rtg pracoviska na
pľúcnych oddeleniach. Celá ťarcha rtg vyšetrení ostáva
na RDG oddeleniach.S výrazným poklesom tuberkulózy,
najmä s poklesom incidencie detskej tuberkulózy sa
postupne zniţuje počet ročníkov podliehajúcich
revakcinácií proti TBC. Ruší sa revakcinácia
18
ročného dorastu, VII. ročníkov, v ďalšom priebehu
revakcinácia prvákov, aţ nakoniec aj primovakcinácia
novorodencov.V dôsledku uvedených zmien poliklinické
oddelenie tuberkulózy a pľúcnych chorôb stráca svoje
opodstatnenie, organizačne v rámci štrukturálnych zmien organizácie prechádza na
ambulanciu tuberkulózy a pľúcnych chorôb s jedným lekárom, s jednou zdravotnou
sestrou. Výrazným poklesom tuberkulóznych ochorení sa vytvára priestor na
poskytovanie preventívnej, diferenciálno-diagnostickej a liečebnej starostlivosti chorým
s nešpecifickými pľúcnymi ochoreniami, ktorých rapídne narastá, a stavajú sa
stašiakom tretieho tisícročia.
Na ambulancii sa ťaţisko práce prenáša na funkčné vyšetrenia, robia sa spirometrie,
bronchomotorické testy, poskytuje sa inhalačná liečba, oxygenoterapia, vyhľadávajú sa
a liečia pacienti s onkologickými ochoreniami.
p. Stesňáková A.

Vypracúva sa Národný register nešpecifických pľúcnych ochorení, Národný
register bronchiálnej astmy, prijímajú sa nové smernice na liečbu chronických
bronchopulmonálnych ochorení, na liečbu prieduškovej astmy.
Pacientom aj s iným, nielen tuberkulónym ochorením, ktorí sa ale taktieţ z našej
ambulancie nevytratili, naďalej majú vysokú prioritu vzhľadom na ohrozenie verejného
zdravia, sa venuje dispenzárna starostlivosť na podstatne vyššej úrovni.
Výsledky tejto niekoľkoročnej práce sú zjavné. Uţ len veľmi zriedka vidíme
pacientov na ambulanciách či LSPP s astmatickým záchvatom, exacerbácie
chronických pľúcnych ochorení sú oveľa menej časté, ich priebeh je menej dramaticky,
pacienti s fibrotizujúcimi pľúcnymi procesmi sú včas diagnostikovaní a adekvátne
liečení, pacientom s chorobným procesom pohrudnice a medzihrudia sú včaššie
diagnostikovaní a liečení, tieţ onkologickým pacientom je v spolupráci s onkologickou
ambulanciou poskytovaná zodpovedajúca starostlivosť.
V tejto činnosti ambulancia tuberkulózy a pľúcnych
chorôb pokračuje
do
31.12.2004, kedy so súhlasom vedenia organizácie dochádza dňom 1.január 2005 k jej
odštátneniu.
Personálie
 primár oddelenia
MUDr. Pavol Eichler
MUDr. Magda Faturíková
MUDr. Zdena Lisá

1. 1. 1968 - 1986
1. 5. 1986 - 31.12.2004

 vrchná sestra
Anna Stesňaková
Mária Drobňaková
Anna Pruţinská

1981 - 1988
1988 - 2000
2000 - 2002

Sestry: Mária Pulščáková,Anna Chudíková,Veronika Galovičová,Mária Olejarová,
Mária Buvaličová,Anna Dlugolinská,Anna Polomčaková,Irena Nováková, Milada
Vatahová,Katarína Sušilová,Anna Sopková,Mária Kyšelová,Jana Kulková,Eva Kyšelová
Ľudmila Dubjelová.
Rtg. Laboranti: Adam Milkovský,Elena Janošková,Helena Plšíková,Vladimír Vitovič,
Mária Hutníková.
Pracovníci na štítovke: Mária Marešová,Mária Danielisová,Helena Farkašová.

D. LOŢKOVÉ ODDELENIA
INTERNÉ ODDELENIE
Interné oddelenie bolo zaloţené pod vedením MUDr. Eichlera, ktorý sa stal
primárom oddelenia, hneď na počiatku činnosti NsP v roku 1964 a malo 60 lôţok. Veľa
diagnostických vyšetrení si v tom období musel primár interného oddelenia robiť sám,
napríklad beţnú diagnostiku a to nielen pre vlastné oddelenie, ale aj pre ostatné
oddelenia v teréne. EKG prístroj bol len jeden. Z jednozvodového záznamu sa vykonal
záznam, ktorý bolo potrebné vyvolávať obdobne, ako rtg. Snímok. Trojzvodový prístroj
bol k dispozícii aţ v roku 1967 prístroj s priamym záznamom bol zakúpený do nemocnice
aţ v roku 1970. V roku 1974 ako druhí v kraji sme zriadili jednotku intenzívnej starostlivosti. Pokiaľ porovnávame stav pri otvorení oddelenia v roku 1964 s terajším stavom
je vidieť markantný rozdiel. Na internom oddelení začalo pracovať 15 pracovníkov, z toho
3 lekári. Títo vykonávali odbornú činnosť aj v spoločných vyšetrovacích zloţkách na RTG
a OKB pracoviskách, ktoré sú dnes samostatnými oddeleniami.
V 80-tich rokoch boli zriadené viaceré pododbory interného lekárstva –
reumatológia, diabetológia, geriatria, kardiológia, funkčná diagnostika, spirometria,
gastroenterológia a nefrológia.
Personálie
 primár oddelenia
MUDr. Pavol Eichler
MUDr. Ján Koleják
MUDr. Jozef Skrovný

(1964 -1965)
(1965 -1985)
(1985 - doposiaľ)

 vrchná sestra
Anna Hennelová
Jolana Mušinská

(1964 -1985)
(1986 - doposiaľ)

Dr. J. Derevjaniková, Dr. V. Lisý, J. Mušinská, Dr. J. Skrovný, Dr. A. Konkoľová, Dr. R. Svozil, Dr. L. Hančovská,
M. Krupková, M. Horanská, V. Marinčínová, J. Dlugolinská, M. Ţoldáková, M. Šeľuková, A. Jarţembovská,
A. Juššiková, N. Hriňová, A. Zamišková, Ľ. Sakalová, A. Mojcherová, J. Vaľková, L. Ondrušová, Mgr. L. Repková,
J. Rusiňáková, A. Podolská, O. Begalová, A. Sedláková, H. Romaňáková, Ľ. Mikita, P. Kulizák.

Významné udalosti:
Október
Apríl
Jún
December
Február
Január
Február
Marec

1975
1983
1987
1995
1997
2001
2002
2002

-

započala činnosť 4 lôţková JIS
začiatok vyšetrovania horného GIT endoskopicky
začiatok vyšetrovania dolného GIT endoskopicky
otvorenie hemodialýzy
sťahovanie do nových priestorov v pavilóne B
dodávka celotelového UZV prístroja
inovácia komplexnej funkčnej diagnostiky
zriadenie 4 izieb nadštandardnej výbavy

Odbor vnútorného lekárstva všeobecne a interné oddelenie NsP patrí
k základným a nosným lôţkovým oddeleniam NsP veľkosťou aj výkonmi.
Za najdôleţitejšiu zmenu a to k lepšiemu treba povaţovať nové priestory, ktoré
oddelenie získalo v 1997 v pavilóne B, a ktoré sú veľmi dobré a s časovou rezervou
vyhovujúce.
Pacientské izby sú maximálne trojlôţkové, polovica je dvojlôţkových a 4 izby
jednolôţkové, s nadštandardnou výbavou.
Veľmi dobré a účelovo usporiadané priestory sa vytvorili pre JIS, ktorá bola rozšírená o dve lôţka a prechodne mala aj dve lôţka metabolickej intenzívnej starostlivosti.
Tak isto optimálne priestory sú vyčlenené pre komplexné diagnostické činnosti, ktoré
oddelenie vykonáva nielen pre hospitalizovaných, ale aj pre ambulantných pacientov.
V lôţkovom fonde došlo k redukcii o 10 lôţok vrátane dvoch lôţok intenzívnej
metabolickej starostlivosti v rámci globálneho zniţovania nemocničného lôţkového
fondu. Skrátením priemernej ošetrovacej doby na polovicu cca z 16 dní v r 1997 na 7,5
v r 2003 je však aj tento počet lôţok dostačujúci.
V r. 1997 došlo aj k administratívnemu odčleneniu nového pracoviska dialýzy.
Táto bola zriadená dva roky predtým, v r 1995, ako súčasť oddelenia .
Tak ako kaţdý odbor, aj interný sa snaţí zdokonaľovať a vylepšovať svoju
činnosť jednak diagnostickú a následne aj liečebnú.
V tomto smere moţno povaţovať oddelenie za štrukturálne plne organizované
a optimálne vybavené technikou, aj keď niektorá je uţ vekom dosť zastaralá.
JIS má 6 monitorovaných lôţok s PC centrálou, je optimálne vybavená všetkou
neinvazívnou elektro diagnostikou a liečbou pre akútne situácie.
Súčasťou výbavy oddelenia je aj celotelový UZV prístroj, zameraný
predovšetkým na vyšetrovanie kardiovaskulárne, ale aj abdominálne a gynekologické.
Výrazným krokom v zlepšení techniky bolo inovovanie funkčnej diagnostiky –
ergometrie, spirometrie a holterovacích záznamníkov EKG a tlaku z finančného daru
Spolku karpatských nemcov v r 2001.
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Oddelenie je optimálne vybavené endoskopickou technikou pre vyšetro vanie horného i dolného GIT s moţnosťou videozáznamov, a vykonávaním
liečebných výkonov, najmä ošetrovaním akútnych krvácaní, polypectómií, sklerotizácií varixov ap.
Významným zlepšením podmienok pre pacientov bolo zriadenie 4 izieb
s nadštandardným vybavením v roku. 2002. Tieto izby okrem vybavenia TV
a rádioprijímačom majú telefón, samostatné hygienické zariadenie, chladničku, ale
najmä osobitný reţim umoţňujúci napr. aj neobmedzený pobyt príbuzných
v osobitných prípadoch.
Odbor vnútorného lekárstva ako základný odbor vychováva lekárov aj pre iné
špecializácie, ako aj pre vlastné nadstavbové odbory .
Od r 1989 kedy NsP oslavovala 25 rokov vzniku, lekári z oddelenia vykonali spolu 22 atestácií, z toho 14 prvostupňových a 8 nadstavbových a druhostupňových.
Na úseku SZP v tom istom období ukončilo PŠŠ 10 sestier, ktoré pracujú
prevaţne na JIS a na funkčných miestach.
V ambulantnej zloţke interného úseku sú začlenené pracoviská a ambulancie:
gastroenterologickú, endokrinologickú, a plnoúväzkovú kardiologickú.

CHIRURGICKÉ ODDELENIE
Chirurgia patrí medzi základné medicínske odbory. Zaoberá sa diagnostikou
a liečbou ochorení a úrazov, ktoré sú liečiteľné rôznymi medicínskymi metódami,
väčšinou operačnými, a to bez rozdielu veku a pohlavia chorých.
Personálie
 primár oddelenia
MUDr. Vladimír Macek
MUDr. Tadeáš Bryja
MUDr. Miroslav Uchal
MUDr. Juraj Lapšanský
MUDr. Rastislav Šipoš

(1964 – 1968)
(1968 – 1997)
(1997 – 2001)
(2001 – 2004)
(2004 – doposiaľ)

 vrchná sestra
Marta Drotárovská
Ján Vaňa
Gabriela Vaňová
Anna Feňková

Dr. J. Lapšanský, A. Feňková, Ľ. Dziaková, A. Kováčová, A. Panasiuková, Dr. R. Šipoš, M. Fröhlichová,
M. Hutníková, M. Plavnická, Ľ. Havrilová, M. Barlíková, A. Pruţinská, D. Barlíková, J. Majerčáková,
M. Grigľáková, Dr. V. Kmečová, Dr.Š.Turčáni, Dr. P. Malachovský, Z. Beskydová, J. Lesník, A. Rurová,
M. Pruţinská, E. Lesníková, A. Miklasová, E. Dziaková, K. Repková, H. Konkoľová, T. Farkaš,
M. Landorová, M. Koţiková,

Chirurgické oddelenie bolo dané do prevádzky 24. 10. 1964, pri otvorení malo
53 lôţok a 2 operačné sály. Jeho prvým primárom sa stal MUDr. Vladimír Macek, ktorý
vykonal na chirurg. odd. aj úvodné operácie.
Významné udalosti:
22.10.1964 25.11.1964 28.01.1965 21.09.1966 13.10.1966 09.06.1965 -

prvá appendektómia,
prvá CHE,
prvá resekcia ţalúdka,
prvá strumektómia,
mastektómia,
prvú osteosyntézu vykonal Dr. Janovský /osteosyntéza
stehennej kosti/.

V roku 1968 sa stal primárom MUDr. Tadeáš Bryja, ţiak primára Dr. Reţuchu.
S jeho menom je spojená takmer 30 ročná história chirurgického oddelenia, ktoré pod

jeho vedením sa svojou kvalitou plne etablovalo v celoslovenskej sieti chirurgických
oddelení. Spektrum vykonávaných operácií zodpovedalo úrovni chirurgie na Slovensku.
V brušnej chirurgii vykonával kompletnú operatívu GITu okrem operácii
paţeráka, operácie ţlčových ciest vrátane biliodigestívnych rekonštrukcií, samozrejme
chir. prietrţí, kde pri veľkých pooperačných herniách vykonával Rehnove plastiky
dermokoriovým štepom.
Do traumatologickej operatívy zaviedol pokrokové princípy AO osteosyntézy.
Vykonávali sa osteosyntézy diafyzárnych zlomenín dlhých kosti, intraartikulárnych
zlomenín v oblasti kolena, členka a lakťa. Zlomeniny hornej kosti stehnovej
stabilizoval Smith - Petersenovym klincom, neskôr osteosyntézou podľa McLaughlina.
Na tejto operatíve sa výrazne podieľal aj jeho dlhoročný spolupracovník MUDr. Imrich
Ignázc. Pri ošetreniach ruptúr Achillovej šľachy suturu šľachy augmentoval štepom
z fascia lata. Pri úrazoch hlavy zaviedol ošetrenie vnútrolebečného krvácania
z trepanácie alebo kraniotómie. Cievnu operatívu tvorili predovšetkým operácie
varixov DK. Pri akútnych tepenných uzáveroch vykonával embolektómie, pri
chronických uzáveroch profundoplastiky a femoralis profunda. MUDr. Bryja viedol
oddelenie takmer 30 rokov, aby neskôr odovzdal chirurgické oddelenie svojmu
odchovancovi MUDr. M. Uchalovi.
Primár MUDr. Uchal viedol oddelenie od 2.4.1997, a taktieţ drţal krok s dobou.
S dobou, kedy vrcholila atomizácia chirurgie ako odboru, s revolučnou dobou
zavádzania laparoskopickej operatívy.
Ešte v roku 1996 vykonal prvú laparoskopickú CHE, aby postupne zaviedol do beţnej
praxe LSK AE, CHE, LSK ošetrovanie perforovaných vredov G – D. LSK sa stala jeho
srdcovou záleţitosťou a svoje výsledky s laparoskopickou operatívou odprezentoval na
celoslovenských odborných podujatiach. Pochopil nutnosť špecializácie chirurgie aj na
úrovni okresnej nemocnice. Zriadil ordinariáty pre traumatológiu a cievnu chirurgiu, čo
umoţnilo zavedenie nových operačných postupov.
Traumatologickým ordinárom sa stal Dr. Šipoš v roku 2000. Postupne
zaviedol do traumatologickej operatívy princípy modernej biologickej osteosyntézy
– zaistené klincovanie, elasticky stabilnú vnútrodreňovú osteosyntézu,
osteosyntéza vonkajším fixátorom. Pri trochanterických a subtrochanterických
zlomeninách sa metódou voľby stala vnútrodreňová osteosyntéza trochanterickým
event. rekonštrukčným klincom, pri mediálnych zlomeninách krčka femoru
osteosyntéza spongióznymi skrutkami, v indikovaných prípadoch inplantácia CKPcervikokapitálnej endoprotézy. Do beţnej praxe zaviedol artroskopie kolenného
kĺbu, zo začiatku len diagnostické, neskôr AS meniscektómie, AS asistované
osteosyntézy, ošetrenie chrupavky pomocou koblácie a od roku 2003 plastiky
predného skríţeného väzu. Mäkká traumatológia sa obohatila o stabilizačné
operácie ramenného kĺbu pri posttraumatických instabilitách.
Cievnej chirurgii sa venuje Dr. P. Malachovský, ktorý nadstavbovú špecializáciu
ukončil r. 2001. Zaviedol neinvazívnu diagnostiku cievnych ochorení, - USG vyšetrenia
/Doppler/. Štandardizoval operačný postup pri operáciách varixov, kde hlavný dôraz
kladie na diagnostiku a ošetrenie venózneho refluxu, insuficientné perforátory začal
ošetrovať endoskopickou subfasciálnou ligatúrou. Pri kritických ischémiach na DK
vykonáva bypassové rekonštrukčné operácie. Zaviedol zakladanie A-V fistúl pre
zabezpečovanie cievného prístupu pre dializovaných pacientov.
Po odchode Dr. Uchala do zahraničia odd. v rokoch 2001 – 2004 viedol MUDr.
J. Lapšanský. Chirurgické oddelenie si udrţiavalo vysokú odbornú úroveň,
pokračovalo sa v nastúpenom trende počtu a typov vykonávaných operácií, dokonca
v r.2003 sa na oddelení prvýkrát vykonalo viac ako 900 operácií za rok. Do beţnej

praxe sa zaviedli amputácie a nízke resekcie konečníka pri nádoroch. V roku 2003
primár J. Lapšanský vykonal u pacienta so strelným poranením brucha prvú resekciu
pečene – ľavostrannú lobektómiu.
Od roku 2004 je primárom MUDr. R. Šipoš. V súčasnosti je oddelenie po
stavebnej rekonštrukcii, po ktorej vznikli trojlôţkové izby, jedna s vlastným sociálnym
zariadením, zrekonštruovali sa hygienické priestory ako aj operačné sály. Chirurgické
oddelenie t. č. disponuje 40 lôţkami /od 1.8.2004/, z toho 6 na pooperačných izbách.
Vykonáva sa operatíva primeraná chirurgickému oddeleniu II. typu - ročne okolo
900 operácií.
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Naším cieľom je i naďalej zachovať rozsah a škálu operačných výkonov ako aj
rozšíriť paletu chirurgických výkonov a poskytovať zdravotnú starostlivosť na čo
najvyššej úrovni.

GYNOKOLOGICKO - PORODNICKÉ ODDELENIE
Oddelenie je v prevádzke od otvorenia nemocnice v októbri l964, presťahovaním
pôrodníce z Kamienky. Prvým primárom sa stal MUDr. František Novák a oddelenie
bolo situované na dvoch poschodiach s počtom 44 lôţok. K oddeleniu v tom čase
prináleţal novorodenecký úsek, ročne sa narodilo asi 1000 detí.
Personálie
 primár oddelenia
MUDr. František Novák
MUDr. Ján Pruţinský

(1964 -1993)
(1993 - doposiaľ)

 vrchná sestra
Magdaléna Vilčeková
Magdaléna Gumuláková
Veronika Dziaková
Mária Saloňová
Magdaléna Gumuláková
Anna Smolková

(1964 -1977)
(1977 -1978)
(1978 -1984)
(1984 -1990)
(1990 -1998)
(1998 - doposiaľ)

J. Folvarčíková, K. Dicová, A. Smolková, M. Zimová, M. Kravcová, A. Lukačíková, D. Spišiaková, M.
Kuzárová, A. Popovičová, V. Dziaková, A. Nemcová, M. Gaľová, Dr. J. Pruţinský, Š. Banovičová, Bc. L.
Kellnerová, Dr. K. Eliášová, H. Jakubkovičová, H. Miková, A. Pčolková, Dr. P. Chaba, Dr. P. Smrek, M.
Petríková, M. Kindjová, H. Šimová, I. Romaňáková, Dr. P. Bizovský.

Oddelenie sa postupne modernizovalo, doplnilo sa nové prístrojové vybavenie:
1990 - ultrazvukový prístroj
1993 - kardiotokograf
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Významné udalosti:
1991 - laparoskopické operácie
1994 - operácie močovej inkontinencie podľa Burcha
1996 - bezbolestné pôrody v epidurálnej analgézii

2003

2000 - nová technika cisárskeho rezu podľa Misgav-Ladacha
2001 - komplexná diagnostika a liečba ochorení prsnej ţľazy
- skvalitnenie ultrazvukovej diagnostiky vyšetrovanie prietokov
v pupočníkových cievach
2003 - hysteroskopie
Významnou zmenou prešlo oddelenie v roku 1998, kedy bola zrealizovaná prvá
fáza kompletnej rekonštrukcie. Oddelenie bolo umiestené na prvé poschodie pavilónu
A, rozšírili sa priestory, zlepšili sa podmienky pre pacientky, aj pracovné prostredie pre
personál. Druhou fázou rekonštrukcie v roku 2001 dostalo oddelenie dnešnú podobu.
Bola kompletne zrekonštruovaná operačná a pôrodná sála s klimatizáciou, dobudované
pooperačné, nadštandardné izby.
Prácu na oddelení zabezpečuje 33 členný kolektív z toho 5 lekárov, 20 SZP a 8 NZP.
V súčasnom období sa na oddelení narodí ročne cca 800 detí .
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V posledných rokoch sa na oddelení realizuje
400 veľkých gynekologických operácii vrátane operácii prsnej ţľazy
90 laparoskopických výkonov
100 hysteroskopických výkono
600 malých operačných výkonov
3 000 pôrodníckych ultrazvukových vyšetrení
1 000 gynekologických ultrazvukových vyšetrení

DETSKÉ ODDELENIE
Prevádzka detského oddelenia bola zahájená po dostavbe objektu polikliniky
v roku 1959. Oddelenie disponovalo 20 lôţkami. Zásluhu na jeho otvorení mal primár
MUDr. A. Šalata. Práca zdravotníkov v tomto období bola neľahká. Bolo potrebné
presvedčiť matky, ţe choré deti sa vyliečia v mnohých prípadoch len pod dohľadom
skúsených kvalifikovaných zdravotníkov. Zakorenený strach pred všetkým novým
vytváral neprekonateľnú bariéru v práci lekárov a zdravotných sestier. V započatej práci
úspešne pokračoval MUDr. M. Labanc, ktorý sa stal primárom v roku 1964. V tom roku
sa detské oddelenie presťahovalo do objektu nemocnice. Rozšíril sa počet lôţok.
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Personálie
 primár oddelenia
MUDr. A Šalata. CSc.
MUDr. P. Rimár
MUDr. J. Rakár
MUDr. Michal Labanc
MUDr. Nadeţda Brunovská
MUDr. Štefan Farmoš
MUDr. Anna Högerová
MUDr. Lýdia Juricová
 vrchná sestra
Marta Joštiaková
Mária Hutníková – Horáková
Mária Leščinská
Anna Horajová
Anna Maxinčáková

(1958)
(1965 – 1990)
(1991 – 1996)
(1997 – 1998)
(1998 – 1999)
(1999 – doposiaľ)
(1959 – 1961)
(1961 – 1963)
(1963 – 1965)
(1965 – 1978)
(1978 – doposiaľ)

Dr. J. Maďarová, Dr. A. Bujňáková, Dr. B. Kmečová, Dr. L. Juricová, Dr. D. Chabová, G. Veselovská,
V.Lisá, J. Smreková, D. Michnová, A. Gernatová, A. Zemanová, A. Jendrichovská, H. Kníţová,
I. Egedová, D. Štelmachová, Mgr. D. Dubňanská, H. Kicková, A. Maxinčáková, H.Hetešová, H. Grinčová,
V. Piknová, Š. Brunovská, I. Lichvarová, J. Smreková, D. Barlíková, P. Potucká,

V súčasnosti na oddelení pracuje 5 sekundárnych lekárov, 19 detských sestier
a10 novorodeneckých sestier.
Na detskom oddelení je zriadených 28 lôţok, 2 stacionárne lôţka (10 lôţok
dojčeneckých, 3 intermediárne, 4 batolivé, 9 pre väčšie deti, 2 nadštandardné izby). Pri
detskom oddelení pracuje detská odborná ambulancia, ktorá slúţi ako konziliárna,
príjmová ambulancia.
Od roku 2003 začala činnosť gastroenterologická ambulancia – MUDr. L.
Juricová ( primár detského oddelenia), kde sú dispenzarizovaní detskí pacienti
s rôznymi funkčnými poruchami tráviaceho traktu a alergickými ochoreniami, ktoré
uvedený trakt postihujú. Činnosť ambulancie je rozšírená sonografickou
diagnostikou gastroezofageálneho refluxu. Od roku 2003 je taktieţ spustená činnosť
kardiologickej ambulancie – MUDr. A. Kofirová, kde sú dispenzarizovaní detskí
pacienti s vrodenými ochoreniami srdca. K činnosti tejto ambulancie patrí
ultrazvukové vyšetrenie srdca. Detskí pacienti nášho okresu majú sprístupnené aj
ďalšie odborné ambulancie od roku 1994 alergologická ambulancia – MUDr. A.
Kovalíková a od roku 1998 neurologická ambulancia – MUDr. J. Príputníková
.Činnosť vyššie uvedených ambulancií prispela k skvalitneniu pediatrickej
starostlivosti v okrese Stará Ľubovňa.

Dojčenecká a novorodenecká úmrtnosť v okrese Stará Ľubovňa
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Začleneným pracoviskom detského oddelenia je novorodenecké oddelenie.
Otvorenie novorodeneckého oddelenia nadväzuje na vytvorenie gynekologicko –
pôrodnického oddelenia /GPO/ v novostavbe nemocnice. Na počiatku bol tento úsek
súčasťou GPO. Prevádzkovým vedením bol poverený primár GPO, odborné vedenie
zabezpečoval primár detského oddelenia. Po roku 1991 bolo vytvorené samostatné
novorodenecké oddelenie s prevádzkovým a odborným vedením primárom detského
oddelenia. Vytvorenie novej organizačnej jednotky bolo umoţnené rekonštrukciou
priestorov práčovne v budove pavilónu A.

Personálie novorodeneckého oddelenia
 Vedúci pracovníci (viď DO + gyn. pôrod. odd)
MUDr. Anna Högerová
(1979 – doposiaľ)
MUDr. Janka Maďarová
(ďalší špecialista)

J. Petríková, A. Troščáková, H. Sumilasová, Dr. A. Högerová, M. Aftanasová, V. Mačeková,
M. Šalamonová, V. Krajňaková, I. Tinathová

Významné udalosti:
1972 - skríning krvi - fenylketonúria
1985 - skríning krvi - kongenit. hypotyreóza
2004 - skríning krvi - kongenit. adrenálna hyperplázia
1996 - USG skríning obličiek
1997 - USG skríning koxí
1989 - očkovanie proti hepatitíde B

ODDELENIE ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVEJ MEDICÍNY
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) bolo dané do prevádzky
1. decembra 1980. Vtedy ešte pod názvom anestéziologicko-resuscitačné oddelenie
(ARO). Aţ do roku 2001, keď sa počet lôţok navýšil o 1, malo kapacitu 3 lôţok.
Oddelenie svojou činnosťou v oblasti anestéziológie, resuscitácie, intenzívnej medicíny
a v oblasti prednemocničnej emergentnej medicíny zásadne ovplyvnilo všetky odbory v
NsP. Najviac však boli ovplyvnené chirurgické odbory. Aţ do otvorenia ARO si
operačné oddelenia anestéziologicke sluţby vykonávali samé. Po nástupe
kvalifikovaných anestéziológov sa anestézia tak dostala na novú kvalitatívnu úroveň

moderných poţiadaviek vedy. Za uplynulé obdobie bola zavedená nová
anestéziologická a monitorovacia technika, nové anestéziologické postupy.
Anestéziológia tak v NsP Stará Ľubovňa prešla vývojom od obdobia éteru, halotanu, aţ
po novodobé inhalačné anestetika (sevofluran) a inhalačné anestézie od otvorených
systémov aţ po nízkoprietokové. Operačné sály, v minulosti s veľmi jednoduchými
anestéziologickými prístrojmi (N5) a bez monitorovacej techniky, sú dnes vybavené
modernou anestéziologickou a monitorovacou technikou.
Personálie
 primár oddelenia
MUDr. Peter Kriška
(1980 – 1984)
MUDr. Jozef Karaš
(1984 – 1999)
MUDr. Jaroslav Fedorko (1999 – doposiaľ)
 vrchná sestra
Oľga Sopková
Daniela Matoľáková

(1980 – 2000)
(2000 – doposiaľ)

D. Matoľaková, M. Tureková, E. Kopčíková, Dr. J.Fedorko, V. Kormaníková, M. Jozefíková, L. Beňová,
M. Andrašová, H. Smandrová, M.Smreková, V. Grešová, A. Kuzár, E. Pištejová, Ľ. Senková, Dr. Š. Repka

Narástol počet operácii v celkovej anestézii. Pre porovnanie: z počtu 977 v roku
1981 na 1670 v roku 2003.
Štandartným anestéziologickým postupom sa stali centrálne regionálne blokády,
predovšetkým subarachnoidálna (1990 - 2, 1991 - 38) a epidurálna anestézia, ktoré
predstavujú 43,7% z celkového počtu anestézii za rok 2003. V spolupráci

s gynekologicko – pôrodníckym oddelením sme do praxe v roku 1995 zaviedli
epidurálnu analgéziu pri pôrode (EDA, bezbolestné pôrody). Metóda je dnes dostupná
na poţiadanie rodičky 24 hodín. V roku 2003 bolo vykonaných 137 pôrodníckych EDA,
čo predstavuje 18,05% z celkového počtu pôrodov. Je to jeden z najlepších výsledkov
na Slovensku.
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Po rekonštrukcii oddelenia v roku 1998 sme uviedli do činnosti ambulanciu
predanestetických vyšetrení.
Významné udalosti:
1967 - intubačná éterová anestézia (Dr. Bryja),
1973 - halotanová anestézia (Dr. Brunovský),
1980 - anestézie vedené iba anestéziológmi,
1987 - subarachnoidálna anestézia,
1988 - epidurálna anestézia,
1995 - pôrodnícka epidurálna analgézia,
1996 - epidurálna anestézia pri SC,
1996 - liečba chronickej bolesti a hrudná epidurálna analgézia,
1998 - ambulancia predanestetických vyšetrení,
1999 - subarachnoidálna anestézia pri SC,

Oddelenie prešlo od svojho zaloţenia viacerými personálnymi, priestorovými i
technickými zmenami. Po otvorení ARO bol primárom MUDr. Peter Kriška, vrchná
sestra Oľga Sopková. Na oddelení začali pôsobiť 3 lekári, 7 sestier a 1 sanitárka
pracujúca aj ako upratovačka. V rokoch 1984–1998 bol primárom MUDr. Jozef Karaš,
ktorý bol v tom čase najmladším primárom a viedol aj mladý kolektív. Postupne sa
zlepšili moţnosti technického vybavenia a špecializácie personálu. Od roku 1999 je
primárom uţ premenovaného oddelenia (OAIM) MUDr. Jaroslav Fedorko a od roku
2000 vrchnou sestrou Daniela Matolaková. Na oddelení v tom čase pracuje 5 lekárov,
15 sestier, 2 sanitárky a 1 upratovačka.
V roku 1998 sa uskutočnila celková prestavba oddelenia. Hlavným prínosom
prestavby bolo, ţe sa oddelila vstupná časť od vlastného oddelenia. Pacienti sú na izbách
po jednom, čo umoţňuje izolovať pacientov, najmä pooperačných a zníţiť riziko
nozokomiálnych infekcií. Počet kriticky chorých pacientov od roku 1980 rastie. Priemerný
počet hospitalizovaných na našom oddelení za rok je 150, v roku 2003 to bolo 157.
Hospitalizujeme pacientov so zlyhaním vitálnych funkcií, s kardio – respiračným
zlyhávaním, ťaţkými pooperačnými stavmi a pod. V oblasti intenzívnej medicíny sa
snaţíme o zavádzanie nových poznatkov do praxe. Štandardom je zavádzanie CVK u
kriticky chorých pacientov. V rokoch 2002–2003 sme urobili 7 intrakardiálnych
kardiostimulácii. Stav prístrojovej techniky sa v posledných rokoch podstatne zlepšil. U
pacientov vyţadujúcich UPV sme schopní aplikovať nové ventilačné reţimy a postupy
vďaka novému ventilátoru Dräger. Softwer nového ventilátora umoţňuje ventiláciu deti
od 5 kg. Zaujímavou novou ventilačnou modalitou je neinvazívna ventilácia maskou,
vhodná najmä pre pacientov s chronickou respiračnou insuficienciou. Nové monitory HP
s modulom na invazívne tlaky nám umoţňuje meranie priameho intraarteriálneho tlaku
krvi a okrem monitorovania základných funkcií majú automatické meranie TK, snímanie
SpO2, CO2 a pod.. U hospitalizovaných pouţívame štandartne TISS a podľa stavu
pacienta ďalšie skórovanie systémy: APACHE, GCS.
Pri oddelení pracovala RZP, ktorá bola otvorená 27.12.1985 čím sa rozšírila
diferencovaná zdravotná starostlivosť. Od 1.apríla 1995 bola stanica RZP uvedená do
trojsmennej nepretrţitej prevádzky. Od augusta 1999 je samostatnou organizačnou
jednotkou.
Od 1. januára 2001 pracuje pri NsP Stará Ľubovňa Anestéziologická ambulancia.
Je zameraná predovšetkým na liečbu chronickej bolesti najrozmanitejšej etiológie.
Z liečebných postupov sa na ambulancii uplatňujú medikamentózna liečba,
lokálne obstreky, kaudálne blokády, epidurálne blokády so zavedením epidurálneho
katétra, akupunktúra a infúzna liečba.
FYZIATRICKO - REHABILITAČNÉ ODDELENIE
Spolu so vznikom NsP v Starej Ľubovni v r. 1964 bolo otvorené aj rehabilitačné
oddelenie, ktorého personálne obsadenie tvorili dve pracovníčky E. Müllerová
a M. Prosuchová. Bolo situované v suteréne spojovacieho traktu budovy lôţkovej časti
s poliklinikou. V r. 1965 sa funkcie vedúceho lekára oddelenia ujal MUDr. Alojz Rosina.
Personál sa rozšíril o ďalšie dve pracovníčky M. Šľachtovskú a T. Alexíkovú.
MUDr. Rosina oddelenie úspešne viedol aţ do konca r. 1971, kedy vedenie prevzal
MUDr. Anton Joštiak. Vedúcou rehabilitačnou pracovníčkou v tomto čase bola
T. Alexíková. Počas ich vedenia boli realizované priestorové zmeny, rozšírilo sa
prístrojové vybavenie a rozsah poskytovaných sluţieb pre pacientov, ktorý bol
porovnateľný s väčšími pracoviskami.

Významným medzníkom bolo dobudovanie dvoch vysunutých pracovísk pre
podávanie fyzikálnej terapie v ObZS v Podolínci a Ľubotíne, kde pracovali zdravotné
sestry M. Puchajdová a M. Fuchsová. Vysunuté pracoviská slúţili pacientom aţ do
r. 1988, kedy zanikli. V r. 1977, po absolvovaní chirurgickej atestácie, nastúpil na
fyziatricko-rehabilitačné oddelenie mladý lekár MUDr. Brunovský, ktorý v tomto čase
pracuje ako samostatne pracujúci lekár ambulantnej časti. Kolektív pracovníkov sa
postupne rozrastal a v roku 1980 ho tvorilo 12 zamestnancov.
Významnou etapou histórie oddelenia bol rok 1988, kedy v priestoroch NsP na
sídlisku Západ vznikla lôţková časť s 15-timi lôţkami. V tomto roku zároveň vedenie
oddelenia preberá MUDr. Viliam Brunovský, vrchnou sestrou oddelenia sa stáva A.
Kováčová. Postupom času sa lôţková časť oddelenia rozšírila aţ na 30 lôţok. V r. 1997
bol vedením oddelenia poverený MUDr. Štefan Grenda.
Po 10-tich rokoch od otvorenia lôţkovej časti došlo v priebehu roka 1998
k podstatnej zmene. Lôţková časť bola presťahovaná z priestorov na sídlisku Západ do
areálu NsP na 1. poschodie novootvoreného bloku B. Zároveň v tom istom roku sa
novým primárom oddelenia stáva MUDr. Marián Longauer, ktorý zotrval vo vedúcej
funkcii do r. 2002. Na jar r. 2002 nastupuje do funkcie primára oddelenia MUDr. Boris
Poľanský. V apríli 2002 dochádza k reprofilizácii 10-tich lôţok oddelenia, z ktorých
vzniká jeden z prvých denných stacionárov v odbore fyziatria, balneológia a liečebná
rehabilitácia (FBLR) na Slovensku. Nachádza sa pri lôţkovej časti oddelenia a slúţi
výhradne pre denný pobyt pacientov. Predmetom činnosti denného stacionára je
poskytovanie odbornej zdravotnej starostlivosti pacientom s akútnymi a chronickými
ochoreniami pohybového aparátu, resp. s inými ochoreniami s nárokmi na prostriedky
odboru FBLR. Poskytuje pacientom komplexnú rehabilitačnú starostlivosť, vrátane
ambulantnej infúznej terapie.
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Graf znázorňuje počet hospitalizovaných pacientov na jedno lôţko za rok

V roku 2004 bola ukončená rekonštrukcia oddelenia, ktorá začala vznikom
denného stacionára. Lôţková časť oddelenia bola presunutá na tretie poschodie bloku B
a ambulantná časť sa presťahovala z nevyhovujúcich priestorov v suteréne bloku A (kde
bola situovaná prakticky od vzniku nemocnice) do komplexne zrekonštruovaných
priestorov po lôţkovej časti. Zároveň sa vynovili priestory pre denný stacionár ako aj
priestory pre podávanie fyzikálnej terapie a liečebnej telesnej výchovy stacionárnym
i lôţkovým pacientom. Tieto priestorové zmeny spolu s priebeţným obnovovaním
prístrojového vybavenia modernými elektroliečebnými prístrojmi a materiálno -

technickým dovybavením oddelenia podstatnou mierou zvyšujú komfort liečby pre
pacientov a umoţňujú kolektívu 28 pracovníkov (2 lekári, 8 rehabilitačných pracovníkov, 8
zdravotných sestier, 2 maséri, 5 sanitáriek, 1 asistent – sanitár) pod vedením primára
MUDr. Borisa Poľanského, vrchnej sestry oddelenia V. Česákovej, vedúcej rehabilitačnej
pracovníčky A. Štellmachovej prostredníctvom lôţkovej, ambulantnej a stacionárnej časti
oddelenia aplikovať širokému spektru pacientov komplexnú rehabilitačnú starostlivosť
v rámci prevencie, diagnostiky, liečby a poradenstva na modernej úrovni.
Personálie
 primár oddelenia
MUDr. Alojz Rosina
MUDr. Anton Joštiak
MUDr. Viliam Brunovský
MUDr. Štefan Grenda
MUDr. Marián Longauer
MUDr. Boris Polanský

(1964 - 1971)
(1972 - 1988)
(1988 - 1997)
(1997 - 1998)
(1998 - 2002)
(2002 - doposiaľ)

 vrchné sestry oddelenia
Anna Kováčová
Zuzana Kormúciková
Vlasta Česáková

(1988 - 1988)
(1988 - 1991)
(1991 - doposiaľ)

 vedúci rehabilitačný pracovník
Tatiana Alexíková
Marián Jendrichovský
Marta Šľachtovská
Andrea Štellmachová

(1971 - 1998)
(1998 - 1998)
(1998 - 2003)
(2003 - doposiaľ)

Dr. V. Brunovský, Dr. P. Škvara, V. Česáková, Dr. B. Poľanský, T. Timočková, V. Tokarčíková,
M. Sumilasová, P. Šmigeľ, M. Belejík, Z. Repková, A. Štelmachová, J. Korsch, M. Valčáková,
M. Šlachtovská, A. Pionteková, M. Fuchsová, M. Boguská, M. Strachanová, A. Mikitová, I. Vislocká.

DOLIEČOVACIE ODDELENIE
Rok 1985 je spojený s uvedením do prevádzky doliečovacieho oddelenia, ktoré
pracovalo na dislokovanom pracovisku mimo areálu OÚNZ. Táto situácia pretrvávala aţ
do roku 1997, kedy bolo oddelenie presťahované do novo otvorených priestorov
pavilónu B. Sťaţené podmienky existencie oddelenia - preváţanie pacientov na
vyšetrenia, dovoz stravy, bielizne bol takto odstránený. Prvým primárom oddelenia bol
MUDr. J. Koleják
Personálie
 primár oddelenia
MUDr: Ján Koleják
(1985 – 1990)
MUDr. Darina Bartovicová (1990 – 2003)
MUDr. Iveta Bodnárová (2003 – doposiaľ)
 vrchná sestra
Anna Hennelová
Viera Duranková

(1985 – 1993)
(1993 – doposiaľ)

Dr. I. Bodnárová, S. Repková, Dr. A. Jurčinová, J. Vojtek, D. Firtová, L. Krett, M. Fábová, V. Duranková,
M. Romaňáková, M. Simoníková, M. Duffalová, V. Rusiňáková.

Oddelenie zabezpečuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti chronicky chorých
pacientov, ktorí vyţadujú dlhšiu zdravotnú starostlivosť eventuálne doliečenie.
Vzhľadom na to, ţe odbor nemá spracovanú vlastnú koncepciu, práca zdravotníckych

pracovníkov sa riadi koncepciou vnútorného lekárstva. Potreba poskytovať sluţby
pacientom, ktorých zdravotný stav vyţaduje dlhodobú hospitalizáciu viedla k rozdeleniu
oddelenia na dve samostatné jednotky – Doliečovacie oddelenie s 20 lôţkami
a Oddelenie dlhodobo chorých taktieţ s 20 lôţkami. Na doliečovacie oddelenie sú
prekladaní pacienti z iných akútnych lôţok, ak ich stav vyţaduje ďalšiu liečbu. Na
ODCH sú prijímaní chronickí pacienti, ktorí vyţadujú ďalšiu zdravotnú dlhodobú
starostlivosť.

E. OBSLUŢNÉ KLINICKÉ ODDELENIA
ODDELENIE LIEČEBNEJ VÝŢIVY A STRAVOVANIA
Stravovacia prevádzka bola zriadená spolu s otvorením polikliniky.
Zabezpečovala jedlo pre personál a po otvorení lôţkových oddelení aj pre pacientov.
Dobudovaním prevádzkových priestorov v budove nemocnice sa kapacitne zväčšil
objem pripravovaných jedál.
Po otvorení prevádzky v r.1964 bola zabezpečovaná liečebná výţiva v priemere
pre 120 pac. a priemerne 70 zamestnancov.
V r. 1970 – 1989 nemocnica vychovávala vlastný personál pre prácu kuchárov v rámci
učňovského školstva. Postupné rozširovanie diétneho systému si vyţadovalo ďalšie
vzdelávanie pracovníkov. Vybraní kuchári absolvovali školenia na prípravu špeciálnych
diét.
Ako prvá z nemocníc v kraji sme začali v r. 1985 s prípravou špeciálnej tekutej
výţivy tzv. NDTV. Bola určená pre pacientov, ktorí nemôţu prijímať stravu per os. Je to
strava mixovaná, nutrične dokonale vyváţená. Na prípravu tejto stravy bola zriadené
samostatné pracovisko v rámci kuchyne. Kvalita tejto výţivy sa osvedčila a jej príprava
pretrváva aj doteraz.
Personálie
 vedúci prevádzkového úseku
Silvester Vozňák
Ing. Ján Firment
Milan Bucha ( riadil pracovisko do r. l998)
 vedúca diétna sestra
Dita Dančová
Ruţena Lenďáková
Mária Hovančíková

(do r. 1987 )
(1987 – 2001)
(2001 – doposiaľ)

 šéfkuchári
Katarína Opočenská
Pavol Kocún
Štefánia Jankelová

(do r. 1973)
(1973 – 1981)
(1981 – doposiaľ)

A. Dufalová, K. Olšavská, I. Hricková, A. Abrahamovská, Š. Jankelová, M. Hovančíková,
M. Galiková, V. Barlíková, M. Štupáková, A. Konkoľová, M. Adamiecová, E. Kušlitová,
A. Dufalová, K. Škapurová, H. Alexovičová, H. Paľová, A. Tureková, A. Chudíková,

Rok 1998 bol pre stravovaciu prevádzku významný z toho pohľadu, ţe bola
zaradená do úseku liečebno-preventívnej starostlivosti, súčasne dochádza
k premenovaniu názvu na Oddelenie liečebnej výţivy a stravovania. V súčasnosti
OLVaS zabezpečuje stravovanie pre priemerne 150 pacientov na lôţkových
oddeleniach. Pacientom pripravujeme raňajky, obed a večeru. Olovrant sa podáva iba
pacientom, u ktorých si to vyţaduje príslušná diéta.
Poskytujeme stravovanie vlastným zamestnancom, neštátnym zdravotníckym
pracovníkom, dôchodcom a invalidným dôchodcom, pracovníkom Regionálneho úradu
verejného zdravia. Priemerný počet sa v pracovných dňoch pohybuje okolo 230 stravníkov.
Personál OLVaS je schopný pripraviť všetky druhy diét a diétnych postupov, ktoré sú
zaradené do terajšieho diétneho systému.
NEMOCNIČNÁ LEKÁREŇ
Základnou úlohou NL v spolupráci s oddeleniami nemocnice sú odborné činnosti
zamerané na zabezpečenie liekov a zdravotníckych pomôcok pre optimálne účinnú,
bezpečnú a kvalitnú liečbu.
Kaţdá nemocnica má svoj charakteristický trend, ktorý závisí od typu a špecializácie daného konkrétneho zariadenia, ale aj od sociálneho zloţenia obyvateľstva.
Na spotrebu liečiv má významný vplyv okrem iných príčin aj permanentné vzdelávanie
personálu, dôsledná evidencia a analýza spotreby v krátkych časových intervaloch,
ako aj dobrá spolupráca medzi primármi oddelení a vedúcim farmaceutom.
V súčasnosti prebieha na Slovensku diferenciácia lekární na lekárne verejné
a nemocničné. Nemocničná lekáreň v Starej Ľubovni je funkčnou jednotkou nemocnice
na úrovni oddelenia nemocnice, ktorá zabezpečuje zásobovanie nemocnice liečivami,

obväzovým materiálom, špeciálnym zdravotným materiálom, laboratórnymi diagnostikami, rdg materiálom, dezinfekciou a pomocným obalovým materiálom.
Ako samostatná jednotka začala svoju činnosť v roku 1995 v budove na ulici
Červenej armády.
Prevádzku zabezpečovali odborní pracovníci:
Farmaceuti
Mgr. Šuťaková , Mgr. Bizovská , Mgr. Burianová
Farmaceutické laborantky
Labašová, Fidermáková, Smreková a Pavelová
Sanitár
Adamovičová
Upratovačka
Jendrichovská, ktorá po odchode Adamovičovej
prevzala funkciu sanitárky
Po odchode Mgr. Tokarčikovej sa vedúcou lekárne v roku 1996 stala Mgr.
Bizovská. V tomto zloţení lekáreň plnila svoju činnosť do roku 2000. Z dôvodov šetrenia
pohonnými hmotami a bliţšej spolupráce s oddeleniami nemocnice so zdravotníckym
personálom sa lekáreň presťahovala do priestorov nemocnice. Po zhodnotení rozsahu
činnosti sa stav farmaceutov a laborantov zníţil.
Personálie
 vedúci lekárne
Mgr. Anna Tokarčiková
Mgr. Janka Bizovská

(1995 - 1996)
(1996 – doposiaľ)

 farmaceut. laborant
Alţbeta Labašová, Marta Smreková a Tatiana Pavelová
 sanitár
Kvetoslava Jendrichovská

Mgr. J. Bizovská, T. Pavelová, A. Labašová, M. Smreková, K. Jendrichovská.

Podľa rozsahu a druhu vykonávaných činnosti v NL boli zriadené :
- oddelenie výdaja
- oddelenie prípravy liečiv
- oddelenie klinickej farmácie
- oddelenie zdravotníckych potrieb.
Okrem základných prípravkov sa pripravujú aj individuálne liekové prípravky
hlavne roztoky, masti, emulzie a prášky. Kvalita liečiv pripravovaných v lekárni sa
zabezpečuje starostlivou organizáciou práce v súlade so zásadami Správnej
lekárenskej praxe. Lekáreň nepripravuje sterilné prípravky.

F. ÚSEK HOSPODÁRSKO – TECHNICKEJ SPRÁVY
Neoddeliteľnou súčasťou uceleného systému poskytovania zdravotníckych
sluţieb našou NsP, sú aj jej riadiace, technicko-hospodárske, ekonomické,
administratívne a obsluţné činnosti.
Nezdravotnícku, obsluţnú činnosť nemocnice zabezpečovala v minulosti tzv.
hospodársko - technická správa /HTS/. HTS sa členilo na úseky ekonomický,
prevádzkový a technický. Do HTS bol začlenený aj odbor personálny, odbor
právny, úsek kontroly a odbor CO, ktoré spadali do riadiacej pôsobnosti riaditeľa
nemocnice.

J. Dudţák, K. Gerjáková, Dr. J. Karaš, MPH, Š. Plučinská, J. Sivulková, H. Krettová, Ľ. Šuliková,
A. Derevianiková, P. Smoroň, T. Zamišková, Ing. F. Smolko, K. Katreničová, A. Štefaňáková,
P. Vojtek, Ing. J. Marinčín, L. Jozefíková, Ing. J. Sroka, M. Bucha

Úseky prevádzkový a technický do roku 1978 ako samostatné odbory
zabezpečovali servisnú sluţbu pre úsek liečebno-preventívnej starostlivosti.
Stravovacia prevádzka, práčovňa, dopravno-zdravotná sluţba boli podriadené
prevádzkovému odboru. Tepelné hospodárstvo a úsek údrţby riadil odbor
technický. Úlohy, ktoré boli v období po roku 1980 realizované, viedli k otvoreniu
viacerých prevádzok, bola daná do prevádzky nadstavba administratívnej budovy
/1984/, budova energobloku /1990/, objekt transfúznej stanice/1990/, dôleţitým
medzníkom bolo ukončenie výstavby pavilónu B /1996/. Na realizácii investičnej
výstavby, ktorá bola prevádzaná dodávateľským spôsobom, sa podieľali všetky
oddelenia, vrátane ekonomického úseku.
V súvislosti s racionalizáciou a zvyšovaním efektívnosti práce dochádza v roku
2004 k zlúčeniu odboru prevádzkového a technického, ktorého hlavným poslaním je
zabezpečovať materiálno-technické podmienky pre plynulý a nerušený chod úseku
liečebno-preventívnej starostlivosti. Tento úsek bol vyňatý z kompetencie námestníka
pre ekonomiku a jeho vedením bol poverený vedúci úseku prevádzkovo-technického,
ktorý je priamo podriadený riaditeľovi NsP a je členom vedenia NsP.
Po roku 1992 dochádza k zrušeniu jednej z hlavných činností právneho odboru
a to regresnej agendy, táto zmena náplne práce právneho odboru viedla k reorganizácii
úseku riaditeľa. Úsek kontroly, ktorý bol zrušený v roku 1991 sa novo vytvára v roku
1994 a je začlenený do právneho odboru.
Financovanie prevádzky nemocnice je jednou z hlavných úloh od vzniku jej
existencie. Diagnosticko-liečebný proces bol, je a ostane v kaţdej dobe finančne
nákladnou záleţitosťou. Obdobia, ktorými vo svojej histórii prešla, určovali spôsoby
financovania. Od rôznych kombinovaných foriem aţ po reţim rozpočtový s plnou
dotáciou štátu. Najdôleţitejšou zmenou bol pomerne rýchly prechod na reţim
príspevkovej organizácie v roku 1991. Štatút príspevkovej organizácie NsP nestratila
ani po prechode zriaďovateľskej funkcie na Prešovský samosprávny kraj 1.1.2003.
Ekonomický úsek NsP zabezpečuje riadenie finančných procesov nemocnice.
Zahŕňa činnosti ako je finančné plánovanie, organizovanie finančných procesov,
finančnú analýzu a finančnú kontrolu. Mnoţstvo a rozsah práce ekonomického úseku je
stále početnejší a zloţitejší. Ekonomický úsek je subsystémom organizácie, ktorý
prostredníctvom svojich odborov a finančných tokov spája jednotlivé jednotky
organizácie do jedného harmonického celku. Uvedené činnosti zabezpečuje pomocou
referátov - finančná učtáreň, pokladňa, referát zdravotných poisťovní, evidencia majetku
a úsek kalkulácií plánovania a cenotvorby.
Významným faktorom rozvoja nemocnice na úseku riadenia a administratívy,
bolo zavedenie výpočtovej techniky. Prvý osobný počítač bol nainštalovaný v roku
1985 na odbore PaM. Slúţil na spracovanie miezd. Prudký vývoj informačných
technológií a narastajúca náročnosť spracovávania predovšetkým ekonomických
dát si vyţiadal vznik oddelenia informačných systémov, ktoré spravuje takmer 150
zariadení výpočtovej techniky na všetkých pracoviskách NsP. Oddelenie má na
starosti správu nemocničného, personálneho a ekonomického informačného
systému. Zavádza a spravuje nové IT ako je internet a intranet, ktoré sa stali
v nemocnici samozrejmosťou. Zlomovým obdobím je rok 2004 kedy bol
vybudovaný
moderný informačný systém spájajúci sieťou všetky klinické
a neklinické pracoviská. Dochádza k vysokému z efektívneniu prenosu dát a
následne k zlepšeniu organizácie práce.
Ďalším zo základných odborov administratívnych činností je úsek PMaSZ.
Jeho vytvorenie je datované do roku 1978. Tento odbor prešiel výraznými zmenami
najmä po roku 1989. Postupne je vytváraná široká databáza úseku personalistiky,

ku ktorej sa po roku 1992 pripája aj oblasť odmeňovania, odčlenením od eko nomického úseku. Organizačne sa vytvoril nový úsek Práce, miezd a starostlivosti
o zamestnancov.
Celkový proces liečebno-preventívnej starostlivosti si vyţaduje nepretrţité
vzdelávanie zdravotníckych zamestnancov. Podstatne vyššiu pozornosť
v ostatných rokoch vedenie nemocnice venuje kvalifikačnej štruktúre svojich
zamestnancov. V roku 2004 náklady vo finančnom vyjadrení predstavujú na
zamestnanca cca 2 760 Sk. K zvyšovaniu odborných vedomostí v podmienkach
NsP slúţi lekárska kniţnica, ktorej snahou je zabezpečovať dostatok nových
aktuálnych periodík. Kniţničný fond predstavuje v súčasnosti 6081 kniţničných
jednotiek. Počas posledných 10 rokov sa zakúpila najţiadanejšia odborná
literatúra v celkovom mnoţstve 1000 nových titulov. V roku 2001 došlo v LK
k rekonštrukcii /výmena podlahy, svetiel, maľba a pod./ a v súčasnosti slúţi aj ako
prednášková miestnosť na realizovanie seminárov a rôznych školiacich akcií
v rámci vzdelávania zamestnancov. Ďalšie odborné vzdelávanie, najmä
zdravotníckych zamestnancov nachádza svoje odzrkadlenie v skvalitnení
liečebno-preventívnej starostlivosti a diagnostiky, ako aj v záujme o naše
zdravotnícke sluţby pacientov mimo nášho okresu.

J. Dudžák, F. Balaž, M. Bucha, J. Mašlonka, M. Čandík, Š. Škvara, Š. Pružinský, F. Semaník, J. Mirilovič,
J. Boško, J. Krett, J. Boris, J. Štefančík, A. Konkoľ, O. Vybíral, A. Stašáková, J. Križalkovičová,
M. Hurkalová, M. Sekelská, M. Marchevková, M. Katreničová, M. Kurucová, A. Kuzmiaková,
A. Pištejová, A. Mariančíková, D. Novajovská., M. Bakošová, R. Urbanová, A.Galiková, K. Ondičová

G. ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE
Prvé zmienky o vzniku odborového zväzu pri NsP v Starej Ľubovni sa viaţu
k roku 1968. Aţ na malé výnimky boli všetci zamestnanci v tom čase členmi ROH.
Prvým predsedom bol p. Ľ. Vollman, ktorý na tomto poste zotrval do roku 1970.
Nasledujúce roky predsedníckej činnosti zaznamenávame takto :
JUDr. J. Lajčáková
(1970 -1973)
MUDr. J. Skrovný
(1974 -1977)
Ph. Mgr. D. Farkaš
(1977 -1981)
MUDr. I. Ochodničan
(1981 -1983)
MUDr. M. Švec
(1984 -1989)
P. Jendrichovský
(1989 -1991)
MUDr. Z. Klinovská
(1991 -1992)
MUDr. A. Kriţalkovič
(1993 -1996)
M. Sivuľka
(1996 -2001)
Ľ. Turek
(2001 – doposiaľ)
Zástupcovia ROH aktívne vstupovali do riadiacich a organizačných procesov
vnútri organizácie. Práca v oblasti pracovno-právnych vzťahov sa kladne odzrkadľovala pri stabilizovaní pracovníkov, o čom svedčí aj tá skutočnosť, ţe v tomto
jubilejnom roku máme v našich radoch 43 zamestnancov, ktorí v organizácii pracujú
nepretrţite vyše 30 rokov.
ROH sa podieľalo na organizovaní kultúrnych a športových akcií pre
zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. Známe a zamestnancami obľúbené boli
športové akcie.
V súčasnosti výbor ZO SOZZ a SS pracuje v 7 člennom zloţení, pri našej
činnosti nám pomáhajú 4. členovia Rady mladých. Základnou a nezastupiteľnou úlohou
je byť rovnocenným partnerom manaţmentu pri riešení personálnych problémov, ktoré
zohrávajú v procese transformácie významnú roľu.
Potreba chrániť a obhajovať zákonnými a demokratickými prostriedkami
práva, potreby a záujmy členov v ňom zdruţených, najmä v oblasti mzdovej,
pracovnoprávnej, ekonomickej, sociálnej a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
viedli v roku 1996 k zaloţeniu Slovenských lekárskych odborov v rámci SR. Členmi
odborov sa mohli stať lekári zamestnaní v zdravotníckych zariadeniach. Na pôde
NsP boli SLO zaloţené dňa 12.4.1996 na ustanovujúcej schôdzi, kde bol súčasne
zvolený ustanovujúci prípravný výbor v zloţení MUDr. R. Šipoš, MUDr. M. Uchal,
MUDr. F. Orlovský.
Práca SLO sa sústredila najmä na oblasť odmeňovania lekárskeho stavu. V tejto
oblasti v spolupráci s manaţmentom NsP sa dosiahli niektoré úspechy, no neboli
realizované a naplnené základné ciele, ktoré si odborová organizácia vytýčila. Táto
situácia vyústila do odstúpenia predsedu MUDr. R. Šipoša na mimoriadnej schôdzi
v roku 2001, ktorého vystriedal MUDr. M. Maďar.
Neakceptovanie základných poţiadaviek, roztrieštenosť názorových skupín,
viedli postupne k tomu, ţe dňa 7.10. 2003 na zasadnutí SLO dochádza po odsúhlasení
väčšinou členov k zániku SLO pri NsP. Dňa 7.4.2004 došlo k výmazu SLO z evidencie
odborových a zamestnávateľských organizácií vedenej MV SR.

VEDÚCI ZAMESTNANCI NsP
Na rozvoji zdravotníctva v okrese Stará Ľubovňa mali značný podiel pracovníci,
ktorí zdravotníctvo viedli a riadili. Medzi nimi majú nezastupiteľné miesto:
Riaditelia OÚNZ /NsP/
MUDr. Oliver Hrnčirik (1949 - 1953), MUDr. Tibor Bednarčík (1954 - 1957),
MUDr. Viliam Hennel (1957 - 1960), MUDr. Milan Qviršvild (1962), MUDr. Ondrej
Bergman (1963), MUDr. Pavel Rimár (1963 - 1965), MUDr. Ján Koleják (1965 1968), MUDr. Viliam Hennel (1968 - 1972) MUDr. Ladislav Vollmann (1972 1977), MUDr. Anton Joštiak (1977 - 1988), MUDr. Jozel Kormucík (1988 - 1991),
MUDr. Ján Laskovský (1991 - 1999), MUDr. Jozef Karaš, MPH (1999 - doposiaľ)
Námestníci LPS:
MUDr. Ján Koleják (1968 - 1970), MUDr. Bonifác Pekár (1970 - 1973);
MUDr. Michal Labanc (1973 - 1975), MUDr. Margita Pekárová (1976 - 1977),
MUDr. Jozel Skrovný (1977 -1990), MUDr. Peter Bizovský, MPH (1991 - doposiaľ)
Vedúce sestry NsP
Mária Hutníková - Horáková (1964 - 1979), Marta Drotarovská (1979 - 1991),
Marta Česlová (1991 - 1999) a Anna Strachanová (1999 - doposiaľ)
Námestníci pre PMaSZ
JUDr. Justína Lajčáková (1972 -1990), JUDr. Milan Knapik (1990 - 1995)
a Ing. Juraj Sroka (1995 - doposiaľ)
Námestníci HTÚ
Jozel Krivoňák (1959 - 1972), Jozel Palenčár (1973 - 1975), Ing. Ladislav Girgasch
(1976 - 1982), Ing. Milan Petrulák (1982 - 1999), Ing. Anna Potanková
(1999 - 2002), Ing. Jaroslav Marinčín od roku 2002, Milan Bucha (2003 - doposiaľ)
Správcovia HTÚ
Eduard Hass (1951 - 1959), Ing. Ján Firment (1990 -1995) a Milan Bucha (2003 doposiaľ)

Dr. P. Bizovský, MPH, Dr. J. Karaš, MPH, A. Strachanová, M. Bucha, Ing. J. Marinčín, Ing. J. Sroka.

POĎAKOVANIE
Skutočne, vývoj spoločnosti, jej jednotlivých zloţiek, vrátane zdravotníctva, nie je
moţné zastaviť. NsP Stará Ľubovňa má za sebou 40 rokov bohatého a činorodého
obdobia. Je to obdobie originálne, autentické, vlastné nášmu zdravotníckemu
zariadeniu, nášmu regiónu, v spojení s jeho geografickými, klimatickými, sociálnoekonomickými, národnostnými, či rasovými podmienkami. Je to naša kultúra. Neboli a
nie sú to jednoduché a ľahké podmienky, v ktorých naši predchodcovia a čiastočne aj
naša generácia pracovala a pracuje. Napriek všetkému vybudovala sa NsP, ktorá sa
stala reálne samostatným a sebestačným zdravotníckym zariadením okresného typu.
Poslanie NsP, zabezpečovanie liečebno-preventívnej starostlivosti pre obyvateľov
okresu Stará Ľubovňa, je naplňované.
Je realitou, ţe posledné roky sa v nemocnici ročne odhospitalizuje
a v poliklinických pracoviskách ošetrí stovky aţ niekoľko tisíc pacientov z regiónu Stará
Ľubovňa, ale aj iných regiónov Slovenska. Svedčí to o dobrej kvalite zdravotníckych
sluţieb. Náväznosť a spolupráca s vyššími a špecializovanými zdravotníckymi
zariadeniami v kraji, i na Slovensku, je dobrá a vytvára zábezpeku zdravotnej
starostlivosti v plnom rozsahu.
Za tým všetkým, čo sa vytvorilo, sa skrýva mnoho obetavej, húţevnatej práce
predchádzajúcich generácii zdravotníckych i nezdravotníckych zamestnancov. NsP ţije
uţ štyridsať rokov, 24 hodín denne, dňom i nocou, sviatok, „nesviatok,“ so všetkým
dobrým a moţno aj menej dobrým, čo ţivot priniesol. Bola a je to práca veľmi náročná,
pre mnohých z vonkajšieho pohľadu moţno všedná, jednotvárna, ale na druhej strane
zároveň veľmi profesionálna, s narastajúcimi poţiadavkami na vzdelanie, kvalitu,
vysokú úroveň komunikácie, a samozrejme s vysokou mierou zodpovednosti. Boli aj
obdobia, kedy zamestnanci na niektorých pracoviskách pracovali v nedostatočnom
počte, s nedostatočným technickým vybavením a v porovnaní so svetom aj s
nedostatočným finančným, a moţno aj morálnym ocenením. Taká je naša história,
a moţno čiastočne aj súčasná realita. Napriek všetkému, NsP Stará Ľubovňa aktívne
ţije. Za tým všetkým je schovaná práca s pacientom - prevencia, diagnostika, liečba,
ošetrovateľstvo. Veľmi veľa práce, ktorú vykonávali desiatky lekárov, stovky sestier a
iných pracovníkov. Bola to práca náročná, ale aj krásna, veď išlo o chorých ľudí, ktorým
sa navracalo zdravie, najväčšia ľudská hodnota.
Nech mi čitatelia, ale aj pacienti odpustia, ale pri tejto príleţitosti si tak trochu
osvojím právo a predovšetkým v mene pacientov, chcem poďakovať lekárom, ktorí sa
o pacientov starali, ktorí ochorenia diagnostikovali, navrhovali a ordinovali liečbu, ktorí
pracovali na ambulanciách, na spoločných vyšetrovacích zloţkách, v laboratóriách, pri
lôţku pacienta, na operačných sálach, alebo iných pracoviskách. Poďakovanie patrí
v nemenšej miere zdravotným sestrám, ktorých 24 hodinová prítomnosť pri pacientoch,
je nenahraditeľná. Niet medicínskej technológie, niet monitorovacieho systému, ktorý by
nahradil „kontrolný mechanizmus“ a milé, povzbudivé slovo, či dotyk zdravotnej sestry.
Podobná vďaka patrí niţšiemu a pomocnému zdravotnému personálu, ste
nenahraditeľní. Mohol by som menovať všetky profesie v našom zdravotníckom
zariadení, kuchárky, upratovačky, pracovníčky v práčovni, pracovníkov v tepelnom
hospodárstve, vodičov - sanitárov, mechanikov, údrţbárov, či dvorných robotníkov ...,
všetkých pracovníkov z organizačnej a riadiacej zloţky, všetkým tým, čo vytvárajú
zázemie pre kaţdodenné fungovanie NsP, všetkým patrí poďakovanie. Ich práca,
ich výsledky vytvárajú dobrú starostlivosť o pacienta, dobré meno NsP v Starej Ľubovni.

FOTOGALÉRIA

Otvorenie Nemocnice
s poliklinikou v Starej
Ľubovni, 1964
Zľava: T. Bednarčík,
A. Suchý, C. Svrček,
O. Oláh,

Zľava: V. Joppová,
M. Guľašiová, A. Mudríková,
A. Hennelová, M. Vírová

Vila, v ktorej bolo umiestnené prvé
obvodné zdravotné stredisko v okrese Podolínec

Kardiologická ambulancia,
MUDr. I. Hermel

Oddelenie klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie

B. Hovancová

M. Slabá, E. Ščigulinská

Slávnostné otvorenie CT pracoviska pri RDG oddelení /2003/

M. Sivuľka, J. Štellmach, Dr. D. Ďaďovský, Ing. arch. Z. Pleštinská,
Dr. J . Karaš, MPH, Dr. A. Havrilla, Dr. M. Maďar

Oddelenie OUMaMK – dispečing
Ţ. Barlíková,
A. Musalová,
M. Smreková

Záchrana 2004
súťaţná osádka v zloţení:
K. Špes,
P. Grinč,
V. Kozáková

Detské, novorodenecké oddelenie

Oddelenie fyziatricko – rehabilitačné
P. Šmigeľ

Interné oddelenie
Dr. J. Skrovný,
Dr. R. Svozil,
Dr. A. Konkolová,
Dr. L. Hančovská,
Dr. J. Derevjaníková,
Dr. M. Pješčak,
J. Vaľková

Oddelenie
anestéziológie
a intenzívnej
medicíny
Dr. J Fedorko,
V. Kormaníková,
Dr. L. Gajdošová

Operačná sála
gyn.- pôr. oddelenia
Dr. Š. Repka,
Dr. J. Pruţinský,
Dr. P. Smrek,
Dr. P. Chaba,
H. Miková

Slávnostné otvorenie rekonštruovaných
operačných sálov /2002/
Dr. A. Bencová, Dr. F. Orlovský,
Ing. R. Šipoš, P. Gurega

Operačná sála
chirurgického oddelenia
Dr. R.Šipoš,
Dr. M. Maďar,
Dr. Š. Turčáni,
M. Landorová

Odovzdanie sponzorského daru – ergometrickej zostavy – Karpatsko - nemeckým
spolkom na pracovisko funkčnej diagnostiky /2002/.
Dr. J. Karas, MPH, Ing. B. Eiben, Mgr. V. Wagner, L. Urbančoková, Ľ. Šimová,
M. Recktenwaldová, Dr. F. Orlovský, Dr. V. Lisý, P. Recktenwald, Dr. J. Skrovný

Športová a turistická akcia
“Pochod za zdravím 2003“

Stretnutie s bývalými zamestnancami NsP na Ľubovňanskom hrade /2003/

Kaplnka pri NsP
/rok výstavby 1996/

BULLETIN výdaný k 40. výročiu
otvorenia Nemocnice s poliklinikou v okrese Stará Ľubovňa.
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