Bratislava, 15. novembra 2018

Nové intenzívne lôžko
pre pacientov kráľovskochlmeckej nemocnice vďaka PSS

Nemocnica v Kráľovskom Chlmci má nové moderné intenzívne lôžko s monitorom vitálnych funkcií.
Získala ho vďaka podpore 10 tisíc eur od Prvej stavebnej sporiteľne. Pre nemocnicu je dlhodobo
najdôležitejšou úlohou posilnenie poskytovania intenzívnej starostlivosti pacientov, u ktorých hrozí
riziko zlyhania vitálnych orgánov. Kvalitné prístrojové vybavenie je preto nevyhnutnosťou.
Nemocnica s poliklinikou v Kráľovskom Chlmci doteraz
obnovila a zmodernizovala časť prístrojového vybavenia
jednotlivých oddelení. A pokračuje v tom ďalej. “Aby sme ako
nemocnica mohli svojim pacientom zabezpečiť kvalitnú a rýchlu
starostlivosť, potrebovali sme získať financie na kúpu
intenzívneho lôžka a monitoru vitálnych funkcií orgánov. Veľmi
nás teší, že sa nám to vďaka pomoci od Prvej stavebnej
sporiteľne aj podarilo“, hovorí riaditeľka nemocnice Klára
Hencelová. S modernizáciou priestorov začali od roku 2009,
odkedy sa v rámci programu cezhraničnej spolupráce s
Maďarskou republikou zrealizovali už dva projekty. V tomto
roku nemocnica pokračuje v spolupráci s nemocnicou v
Miskolci. Vďaka prepojeniu rádiologických oddelení oboch
nemocníc vznikne priestor na konzultácie problematických
prípadov a možnosť diagnostiky na diaľku.
Prvá stavebná sporiteľňa pomohla nemocnici v rámci svojho
charitatívneho programu. “Každý z pacientov si zaslúži tú
najlepšiu odbornú starostlivosť, ktorá si, ako vieme, vyžaduje okrem ľudského faktora aj nákladné
materiálne zabezpečenie. Preto veríme, že aj vďaka našej pomoci bude diagnostika a monitorovanie
pacientov jednoduchšie a kvalitnejšie”, doplnil predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne
Imrich Béreš.
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Rakúska republika, Erste Group Bank AG, Wien, Rakúska republika a Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava, Slovenská republika. Od
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Nemocnica v Kráľovskom Chlmci zabezpečuje kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre pacientov vo
východnom regióne Medzibodrožia a Použia. Bojujú najmä s vysokým počtom úrazov a
srdcovocievnych ochorení. Nemocnica má strategickú geografickú polohu v tesnej blízkosti
schengenských hraníc, kde sú najbližšie nemocnice vzdialené približne 60 - 70 km od nemocnice a
poskytuje zdravotnú starostlivosť približne 60 tisíc obyvateľom. Vďaka obnove a modernizácii
prístrojového vybavenia dôjde k zlepšeniu úrovne a dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre
obyvateľov tohto regiónu.
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