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Hľadáme 5 všeobecných lekárov do polikliník ProCare Central, Betliarska  
a Bory. NADŠTANDARDNÉ PLATOVÉ aj pracovné podmienky.   
ProCare je prvá sieť  moderných polikliník na Slovensku.  

Viac informácií na tel. čísle 02/321 41 046 alebo mailujte na kariera@procare.sk

Unikátna
pracovná
príležitosť!
Hľadáme 5 všeobecných
lekárov do Bratislavy

www.procare.skwww.modernapoliklinika.sk
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CHCETE SPOLU S NAMI ZMENIŤ POHĽAD NA ZDRAVOTNÍCTVO?

AK STE ANGAŽOVANÍ, POTREBUJETE PRÁVE NÁS!

NEMOCNICA SVET ZDRAVIA SVIDNÍK  
HĽADÁ KANDIDÁTA NA POZÍCIU: 

Kvalifikačné požiadavky: 
vysokoškolské vzdelanie II. 

stupňa na lekárskej fakulte, 

špecializácia v danom odbore

Ďalšie požiadavky: 
Prax na danej pozícii 6 rokov- 

Vysoká odbornosť- Pro - klient-

ský prístup- Záujem o odborný 

a osobnostný rast- Komunikatív-

nosť, zodpovednosť a ústretovosť, 

samostatnosť, tímová práca, 

schopnosť riešiť kritické situácie, 

schopnosť určiť priority, príjemné 

vystupovanie

Ďalšie zručnosti: - užívateľská 
znalosť Microsoft Word, Microsoft 

Excel, Microsoft Outlook

My vám ponúkame:
 podporu vašej kvalifikácie/rastu, 

celospoločenské uznanie

 rozvoj manažérskych zručností

 motivujúce a spravodlivé  

mzdové ohodnotenie

 perspektívne a stabilné  

zamestnanie vo vašom regióne

 pomoc s ubytovaním

 spolupatričnosť zamestnancov  

a dobré medziľudské vzťahy

 neustále investície do  

medicínskej techniky

V prípade záujmu o pozíciu lekár rádiológ , Vás prosíme o zaslanie žiadosti, Vášho profesného životopisu a motivačného listu, 
v slovenskom jazyku. Do predmetu správy prosíme uviesť názov pozície o ktorú sa uchádzate.

LEKÁR RÁDIOLÓG

Kontakt: alena.rimova@svetzdravia.com ,  tel.č. :+421 54 786 0374, +421 917 879 283 
Adresa: Personálne oddelenie – Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník 
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Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. 
Roosevelta Banská Bystrica prijme do pra-
covného pomeru:
•  rádiologického technika
Bližšie informácie Vám poskytne Oddelenie 
personalistiky a miezd, tel.: 048/4412 385, 
e-mail: rcunderlikova@nspbb.sk.
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SANITSTOM, s.r.o., Banská Bystrica, prijme 
s nástupom ihneď:
•  lekára so špecializáciou v odbore 

gastroenterológia
Ponúkaný plat: dohodou.
Náplň práce: Poskytovanie špecializovanej 
starostlivosti v odbore gastroenterológia. 
Samostatné vykonávanie preventívnej, diag-
nostickej a liečebnej starostlivosti v odbore 
gastroenterológia.
Iné výhody:
– dobré finančné ohodnotenie
– príjemné pracovné prostredie
– možnosť ďalšieho vzdelávania
– kvalitné materiálno-technické vybavenie
Kontaktná osoba: Mgr. Bílková Katarína
Tel.: 048/4299 930, 
e-mail: bilkova@sanitstom.sk
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Riaditeľ Fakultnej nemocnice s polik-
linikou J. A. Reimana Prešov vyhlasuje 
výberové konanie na obsadenie pracov-
nej pozície:
•  Primár Oddelenia pediatrie
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky 
vrátane ďalších informácií sú zverejnené 
na www.fnsppresov.sk, v časti ponuka 
práce, výberové konanie.
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Soukromá ordinace v Praze přijme 
gynekologa na plný úvazek.
Tel.: +420 724 031 582 
E-mail: pastor.zlatko@volny.cz

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. 
Reimana Prešov prijme do pracovného 
pomeru:
• lekára so špecializáciou v odbore pe-
diatria získanou podľa platných právnych 
predpisov za účelom riadenia a organi-
zácie poskytovania ústavnej zdravotnej 
starostlivosti na oddelení pediatrie (pove-
renie výkonom funkcie primár oddelenia 
pediatrie)
Kontakt: kajnakova@fnsppresov.sk

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. 
Reimana Prešov prijme do pracovného 
pomeru:
• lekárov so špecializáciou v odbore pe-
diatria získanou podľa platných právnych 
predpisov
Kontakt: kajnakova@fnsppresov.sk

Boli by ste za 
to, aby LSPP 
fungovala 
do 22.00? 

Staňte sa 
našimi fanúšikmi 
na facebooku 
a diskutujte

AD: TABU V NA ŠICH NEMOCNICIACH (ZDN Č. 36)

Preventívne výkony môžu zlyhať

Pacient, u ktorého sa ob-
javili dekubity, na čo au-
tor článku poukazuje, 

bol v Nemocnici Poprad, a.s., 
hospitalizovaný na oddelení  
vnútorného lekárstva s JIS 
metabolickou a OAIM  s kom-
plikovaným zdravotným sta-
vom. U pacientov po resus-
citácii, kde nastane porucha 
mikrocirkulácie kože, je veľ-
mi vysoké riziko vzniku deku-
bitov. Kľúčovú úlohu tam tiež 
zohráva imobilita pacientov. 
Práve preto nemocnica u ta-
kýchto pacientov od začiatku 
hospitalizácie realizuje všet-
ky ošetrovateľské výkony na 
prevenciu vzniku dekubitov. 
Avšak aj napriek vynaloženej 
snahe môžu u pacientov v kri-
tickom stave akékoľvek pre-
ventívne ošetrovateľské vý-
kony zlyhať. 

Prevencia je vykonávaná 
u všetkých pacientov pod-
ľa  vypracovaného lokálne-
ho ošetrovateľského postu-
pu s dôrazom na stupeň rizi-
ka vzniku dekubitov, riziko-
vé faktory a zdravotný stav 
pacienta. Každý pacient má 
vypracovaný individuálny 
plán ošetrovateľskej starost-
livosti, ktorý je ošetrovateľ-
ským tímom kontrolovaný, 
účinnosť plánovaných inter-
vencií je revidovaná. Okrem 
spomínaných preventívnych 
opatrení zdravotnícky perso-
nál vykonáva aktívne opat-

renia, predovšetkým pacien-
ti sú pravidelne polohovaní, 
sleduje sa stav výživy, pre-
krvenie a okysličenie tkanív 
a taktiež je zabezpečený an-
tidekubitový matrac. Všetky 
tieto opatrenia sú zazname-
nané v ošetrovateľskej doku-
mentácii pacientov a sú sú-
časťou zdravotnej dokumen-
tácie pacienta.

Ošetrovanie dekubitov si 
vždy vyžaduje ďalšiu ošetro-
vateľskú  starostlivosť, kto-
rá  je štandardnou súčasťou 
ošetrovateľskej starostlivosti 
v akomkoľvek zdravotníckom 
zariadení. Oddelenie vnútor-
ného lekárstva s JIS metabo-
lickou, ako aj OAIM sú akútne 
oddelenia, kde po stabilizácii 
zdravotného stavu pacientov 
a pri predpokladanom zvlád-
nutí stavu na štandardnom 
lôžkovom oddelení nasleduje 
preklad pacienta. Nemocnica 
o preklade pacienta vždy vo-
pred informuje rodinných prí-
slušníkov.

Informácie o údajne ne-
zvládnutom presune osob-
ných vecí pacienta počas je-
ho prekladu na iné oddele-
nie, ako aj údajné vyjadre-
nia sestry o nepresnom prí-
stroji, či ďalšie tvrdenia,  sú 
nepodložený m tv rdením 
autora článku  Vladimíra 
Hana. Zdravotnícky perso-
nál Nemocnice Poprad, a.s., 
je poučený o postupe pri ma-

nipulácii s osobnými veca-
mi pacientov pri ich prekla-
de tak, aby boli osobné veci 
pacienta chránené a predišlo 
sa ich poškodeniu, príp. stra-
te. Ak však ale k strate, po-
škodeniu osobných vecí dôj-
de, je táto skutočnosť nahlá-
sená zdravotníckemu per-
sonálu, ktorý škodu ozná-
mi Policajnému zboru SR. 
Taktiež pacient, resp. rodin-
ní príslušníci môžu v prípade 
nespokojnosti podať sťažnosť 
priamo v Nemocnici Poprad, 
a.s. V danom prípade sťaž-
nosť podaná nebola a keďže 
osobné veci boli riadne odo-
vzdané a V. Hanom aj pre-
vzaté, škoda na osobných ve-
ciach nebola spôsobená. 

Pokiaľ ide o prístrojové vy-
bavenie Nemocnice Poprad, 
a.s., cieľom vedenia nemoc-
nice je zlepšenie komfor-
tu a zvýšenie kvality služieb 
pre pacienta. Aj preto sa  ve-
denie nemocnice snaží prio-
ritne o personálne zabezpe-
čenie, o modernizáciu pries-
torov, ako aj o modernizá-
ciu a zabezpečenie najnovšej 
zdravotníckej techniky, pre 
dobro pacienta.

MUDr. Jozef Tekáč, MPH
predseda predstavenstva 

Nemocnica Poprad, a.s.

Ing. Slavko Rodák,
člen predstavenstva

Vitamín B 
pamäť zlepšovať 
nemusí
Vitamín B12 a kyselina listo-
vá riziko vzniku demencie ne-
znižujú. Tvrdia holandskí ved-
ci. Ako informoval britský spra-
vodajský portál BBC, nová štúdia 
vedcov z holandskej Univerzity 
Wageningen ukázala, že užívanie 
vitamínu B12 a kyseliny listovej 
nemusia znižovať riziko vzniku 
problémov s pamäťou a mysle-
ním u starších ľudí. 

Ako ďalej BBC uvádza, v jed-
nej z najväčších štúdií svojich 
čias vedci sledovali užívanie do-
plnkov s týmito vitamínmi počas 
dvoch rokov a výsledky publiko-
vali v časopise Neurology. Štúdie 
sa zúčastnilo takmer tritisíc ľudí 
s priemerným vekom 74 rokov, 
ktorí denne užívali 400 mikro-
gramov kyseliny listovej a 500 
mikrogramov vitamínu B12 ale-
bo placebo. Vedci neprišli na žia-
den dôkaz o ochrannom účinku 
vitamínov. 

Všetci, ktorí sa výskumu zú-
častnili, mali v krvi vysoké hla-
diny homocysteínu, práve ten 
sa spájal so zvýšeným rizi-
kom straty pamäte a rozvoja 
Alzheimerovej choroby. U tých, 
ktorí užívali vitamín B12 a ky-
selinu listovú, sa hladina homo-
cysteínu znížila, avšak v testoch 
pozornosti a pamäťových schop-
ností dosahovali rovnaké výsled-
ky ako tí, ktorí dostávali placebo. 

Vedci tiež zdôraznili, že vý-
sledky výskumu nemožno ex-
trapolovať na ľudí, ktorí už mali 
kognitívne problémy.  (ks)
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