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Som rád, že modernizáciu našich medicínskych
pracovísk začíname práve na chirurgii. Je to
mimoriadne dôležité pracovisko, na ktorom sa ročne
realizuje najviac chirurgických výkonov.“     

Ľ. Beňa: Modernizácia a obnova UNLP je nevyhnutná
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Hlasuj za našich odborníkov
do 24. júla 2022
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Sledujte nás:

NAŠI ODBORNÍCI v ankete  TOP LEKÁRI
SLOVENSKA  

Môžete ich podporiť svojim hlasom  

HLASOVAŤ môžete
IBA do 24. júla na webe Zdravotníckych novín 

Počas kontrolného dňa si riaditeľ
UNLP Košice MUDr. Ľuboslav Beňa,
PhD., MPH, pozrel postup prác a
jednotlivé rekonštruované priestory,
ktoré budú slúžiť pacientom aj
zdravotníkom. Z pôvodných starých
nevyhovujúcich priestorov JIS ostali
len obvodové múry. „Som rád, že
modernizáciu našich medicínskych
pracovísk začíname práve na
chirurgii. Je to mimoriadne dôležité
pracovisko, na ktorom sa ročne
realizuje najviac chirurgických
výkonov.“    
 

UNLP sa bude uchádzať o financie 
z Plánu obnovy

Na klinike sa najčastejšie vykonávajú
operácie na žlčovom systéme,
operácie pečene, pankreasu,
žalúdka, nadobličiek, čriev, ale aj
multiorgánové odbery či
transplantácie obličiek. 
„Zintenzívňujeme nastavený trend
menších rekonštrukcií a obnovy
našich kliník či oddelení. V krátkom
čase plánujeme inštaláciu a
spustenie novej magnetickej
rezonancie na Rastislavovej ulici,“
hovorí riaditeľ. 
Ľ Beňa plánuje využiť na
modernizáciu UNLP aj financie z
Plánu obnovy a odolnosti., o ktoré  
 sa budú môcť zdravotnícke
zariadenia uchádzať už na jeseň.   

„Ide to super, Je to po mnohých
rokoch rozsiahla rekonštrukcia
celého traktu JISky. Modernizácia sa
začala na jar, stavebná firma
postupuje podľa plánu, takže
začiatkom septembra by naša nová
moderná JISka mohla byť 
 kompletne zrekonštruovaná a
uvedená do prevádzky,“ hovorí
prednosta I. chirurgickej kliniky prof.
MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH. 

Na moderné pracovisko sa tešia aj
sestry a celý zdravotnícky personál.
„Bude to náš splnený sen, JISka,
ktorá bude mať úroveň a perfektné
vybavenie. Máme veľmi šikovný
personál, mladý kolektív, aj pre novo
prichádzajúce sestry na našu kliniku
to bude veľká motivácia,“ hovoria
svorne vedúca sestra kliniky PhDr.
Gabriela Kosztyuová a manažérka
dennej zmeny Helena Petrášová.

VIAC TU

https://mediweb.hnonline.sk/zdn/spravy/96029844-hlasujte-za-vasho-top-lekara-na-slovensku
https://mediweb.hnonline.sk/zdn/spravy/96029844-hlasujte-za-vasho-top-lekara-na-slovensku
https://www.instagram.com/unlpke/
https://www.facebook.com/unlp.sk
https://unlp.sk/
https://www.linkedin.com/company/unlp-ke
https://www.youtube.com/c/UNLPKo%C5%A1ice1
https://mediweb.hnonline.sk/zdn/spravy/96029844-hlasujte-za-vasho-top-lekara-na-slovensku?fbclid=IwAR2_1-5_jhprnNdccZwipcKLH92uLySc9p98Pxn0rtbWPCnmZ04WmFtl4xc


Najmodernejšie komunikačné
technológie pomáhajú 
v najkritickejších prípadoch

Skôr,   než    dvojdňového     chlapčeka 
s vážnou srdcovou chybou presunula
mobilná ambulancia do Bratislavy,
vymenili si košickí neonatológovia a
bratislavskí kardiológovia dôležité
informácie o zdravotnom stave
dieťatka prostredníctvom
najmodernejších technológií. „Išlo o
našu historicky prvú telekonferenciu,
snažili sme sa kolegom do Bratislavy
preniesť zábery toho, ako pracuje
poškodené srdiečko novorodenca,“
vysvetľoval v deň konferencie MUDr.
Pete Krcho, PhD. primár
Neonatologického oddelenia našej
nemocnice na Tr. SNP. Viac si o
možnostiach modernej telemedicíny 
 prečítajte tu: 

TO SME MY

VIAC TU

Na Transplantačnom oddelení spečatili svoj vzťah 
 

Rozhodnutie darovať obličku, nie je vec, s ktorou sa stretávame bežne

každý deň, vravia odborníci z Transplantačného oddelenia UNLP Košice

na Tr. SNP, pod vedením primárky MUDr. Tatiany Baltesovej, PhD. 

Sú spolu 50 rokov a už ich nespája len manželstvo. Ladislav podstúpil

dialýzu 81-krát, potom ho znepokojili nepriaznivé výsledky vyšetrení.

Jeho telo „volalo“ o pomoc. Plný neistoty a strachu oznámil manželke, že

potrebuje obličku. Pani Anna ani chvíľu neváhala a darovaním obličky

svojmu manželovi navždy spečatila ich vzťah, vzájomnú lásku a

spolupatričnosť. 

Hoci to nie je jednoduché rozhodnutie pre darcov, Transplantačné

centrum UNLP patrí medzi najaktívnejšie na Slovensku. 45 až 50

transplantácií obličiek od mŕtvych darcov a 5 - 10 transplantácií od

darcov živých, dokáže za rok zrealizovať transplantačný tím UNLP. 

VIAC TU

Naše patologické laboratóriá
sú pre Uzbekistan a Tadžikistan
veľkou inšpiráciou na európskej
úrovni

„Videl som tu moderné technológie
európskych rozmerov. Za absolútny
top považujem genetický rozbor, vďaka
ktorému dokážete pripraviť pre
pacienta výsledok do dvoch hodín.
Medicínske postupy, ktoré som tu videl
sa budem snažiť zapracovať u nás do
praxe. Som presvedčený, že budeme
úspešní,“ povedal Akmaljon Odilov
Adhamjonovich, popredný patológ z
Taškentu v Uzbekistane a dodal, že pre
krajinu so 40 mil. obyvateľov je
diagnostika v tomto rozmere
nevyhnutnosťou. 

Opäť komunikujú 

Terapeuti na našich psychiatrických
klinikách robia skvelú prácu. Pomáhajú
kolegom, lekárom pri liečbe pacientov
s podlomeným duševným zdravím. 
„Doslova ma to vrátilo do života.
Človek nie je tak zameraný na to, čo sa
mu stalo. Oddýchla som si vďaka
terapiám sama od seba, od svojich
myšlienok. Keď som bola doma, stále
som sa tými svojimi problémami
zaoberala. Táto niekoľko týždňová
terapia bola reštart do života,“
pochvaľuje si Daniela z Košíc. 
Ďalšie         príbehy     zo          stretnutia 
v Löfflerovom múzeu si prečítajte tu: 

Sledujte nás:

Príbeh manželov, ktorý sa odohráva v
našej nemocnici si môžete pozrieť vo
videu 

VIAC TU
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PRE NOVORODENIATKA SÚ HORÚČAVY
EXTRÉMNE NEBEZPEČNÉ 

Zabudnite na pravidlo „Dieťaťu obliekam o vrstvu viac ako si
obliekam ja,“ riaďte sa sedliackym rozumom. Ak chcete vedieť
viac, pozrite si video s primárkou Neonatologického oddelenia
na Rastislavovej 43 MUDr. Ivetou Kostelníkovou. 

AKO SA CHRÁNIŤ
 V HORÚČAVÁCH

Vo videu radí prof. MUDr. Ivan TKÁČ,
PhD., zo IV. internej kliniky našej
nemocnice. 

 

TO SME MY

Sledujte nás:

Naša dermatologička MUDr. Barbara
Ivanková radí, ako sa nespáliť na
slnku.

„Ochranný krém by sa mal aplikovať 15 –
30 minút pred tým, než vystavíme kožu
slnečnému žiareniu a je vhodné zvoliť si
prípravok s tzv. širokým spektrom ochrany,
čiže nielen voči UVB, ale aj voči UVA.“
Zvýšenú pozornosť musíme venovať
ochrane detí a mladistvých. Niektorí
odborníci uvádzajú, že 50% kumulatívneho
UV žiarenia človek dostane do 18 roku
života. „Nezabúdajme na to, že
ultrafialovému žiareniu a jeho účinkom
sme vystavení nielen počas nárazového
pobytu pri mori, ale aj na horách, na
dovolenke pri cielenom opaľovaní, počas
jazdy autom cez sklo, alebo pri niektorých
povolaniach, kde sa pracuje pod holým
nebom – napr. námorníci, farmári,
stavbári.“ 

VIAC TU
VIAC TU

VIAC TU

 LETO - POZOR NA  HORÚČAVY Keď je v pôrodnici 24 bábätiek naraz, je to výzva 

Tehotenstvo, pôrod a popôrodná adaptácia je najdôležitejším
obdobím života matky a dieťaťa. A sprievodcami na tejto hlavnej
ceste, smerujúcej k ich vzájomnej harmónii, sú práve zdravotnícki
profesionáli. V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice robíme
maximum pre pravidelné vzdelávanie personálu na
neonatologických, ako aj gynekologicko-pôrodníckych
pracoviskách, aby naši zdravotníci poskytovali mamičkám čo
najvyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti a tiež moderné a
kvalifikované poradenstvo.

VIAC TU
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#chranimevasezdravie

S HOKEJISTAMI
HC KOŠICE
22. JÚL 2022
8.00 - 11.30 PAVILÓN ZDRAVIA
UNLP Košice, Rastislavova 43 

Príď sa podeliť o to
najvzácnejšie, čo ti koluje 
v žilách a pomôž zachrániť život.

Registruj sa na našom FB @unlp.sk 
v udalosti.
Podmienky darovania nájdeš na našom
webe www.unlp.sk

Partneri podujatia: NTS Košice, HC Košice 

LETNÁ KVAPKA 
KRVI 


