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ZLEPŠILI SME PRE VÁS
Od prvej operácie 11. decembra 2017 v novej Nemocnici Svet zdravia Michalovce 
ubehli už takmer dva roky. Rýchly vývoj technológií a nových postupov nás po-
háňa neustále smerom vpred, aby sme pacientovi zabezpečili čo najlepšiu zdra-
votnú starostlivosť. Preto sme pre vás pripravili súhrn najdôležitejších míľnikov.

PERSONÁL 
Aktuálne dosiahol celkový počet zamestnancov nemocnice úctyhodné 
číslo 769, keďže naším hlavným dôvodom je neustále zlepšovanie kvality zdra-
votnej starostlivosti. V Nemocnici Svet zdravia Michalovce pracuje 139 lekárov 
a 460 zdravotných sestier a pomocného ošetrovateľského personálu. 

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE 
Aj napriek faktu, že nemocnica je nová a jej prístrojové vybavenie patrí  
medzi najmodernejšie, neustále pracujeme na priebežnej modernizácii s cieľom 
zlepšovania kvality služieb.  Počas obdobia november 2018 – august 2019 sme 
kúpili zdravotnícke prístroje za takmer 750 000 €. 

CENTRÁLNE OPERAČNÉ SÁLY 
Nemocnica Svet zdravia Michalovce disponuje šiestimi modernými operačný-
mi sálami, dvomi zákrokovými sálami a jednou sekčnou sálou. Zaujímavým 
prvkom je tiež technológia prúdenia superčistého vzduchu, čo vytvára vysoko 
sterilné prostredie. Vo výstavbe je aj nové špecializované angiologické pra-
covisko v rámci chirurgického klastra s vlastnou operačnou sálou a lôžkovou 
časťou. Pribudne teda ďalšia operačná sála s novým vybavením, určená výhrad-
ne pre invazívnu angiológiu. 

NIEKOĽKO PRÍKLADOV
 Endosonografická zostava Pentax
 Laparoskopická zostava Olympus 
 Bodypletysmografický prístroj Bodystik
 RTG transparentný operačný stôl 

 17 monitorov vitálnych funkcií 
 Šokový zmrazovač plazmy  
 Kryochirurgická zostava  
 7 cystoskopov 



NOVÉ ŠPECIALIZOVANÉ CENTRÁ 
Za posledné obdobie sa nám podarilo splniť množstvo náročných cieľov. 
Jedným z nich je otvorenie špecializovaných pracovísk, ktoré sa odborne 
a dôkladne venujú špecifickým diagnózam. 

PREDSTAVUJEME NIEKTORÉ Z NICH:

ANGIOLÓGIA MICHALOVCE
Angiologické pracovisko v Michalovciach sa venuje diagnostike a liečbe  
pacientov s akútnymi a chronickými ochoreniami cievneho systému.  
Na liečbu varixov dolných končatín využívame aj metódu rádiofrekvenčnej ablá-
cie. Pacientom tak skracujeme čas potrebný na rekonvalescenciu a zároveň 
zlepšujeme dostupnosť tejto služby v nadregionálnom meradle. Rozšírili sme aj 
spektrum operácií žilového systému. 

 056/641 6804Bližšie informácie:

DETSKÁ UROLÓGIA
Urológia v Michalovciach s modernou štruktúrou, vysokým štandardom, a s kva- 
litnými operačnými sálami má možnosť vykonávať náročnejšie operačné postupy, 
ako aj novšie formy liečby v urologickej onkológii, uro-gynekológii či v trau-
matológii. V súčasnosti disponujeme aj ureterorenoskopom s laserovým generá-
torom, urodynamickým prístrojom a ďalším vybavením, kde sme už pokryli kom-
plexné vybavenie potrebné pre detskú urológiu. Tá sa zameriava na riešenie 
vrodených vývojových chýb, ktoré môžu viesť až k postupnému zlyhaniu samot-
nej obličky. Nevyhnutná je aj spolupráca viacerých odborov, akými sú nefrológia, 
pediatria vrátane neonatológie, anestéziológie a rádiológie.

 056/641 6650Bližšie informácie:

 056/641 6831Bližšie informácie:

SLUŽBY A VÝKONY:
 artroskopie kolena, členka, lakťa a zápästia
 stabilizačné operácie ramena 
 dekompresívne operácie v oblasti ramena
 poranenia ruky 
 viskosuplementačná liečba – podávanie kyseliny hyalurónovej do všetkých 

 kĺbov, ktoré boli zasiahnuté nejakým úrazom

CENTRUM ŠPORTOVEJ MEDICÍNY
Centrum športovej medicíny Michalovce zabezpečuje komplexnú starostlivosť 
o pacientov so športovými úrazmi. Stúpajúci počet voľnočasových športových 
aktivít, veľké množstvo športových aj prvoligových klubov v regióne vyvolali  
potrebu starostlivosti o takýchto pacientov.

 056/641 6802Bližšie informácie:

HEPATOBILIÁRNE CENTRUM
Komplexná starostlivosť o pečeň, žlčový systém a o pankreas. Komplet-
ný manažment pacienta ako poradenstvo, diagnostika, ambulantná liečba, 
jednodňové výkony a ošetrenie, ústavná starostlivosť a dlhodobé sledovanie 
pacientov.



PRAVIDELNÉ VZDELÁVANIE
Nemocnica Svet zdravia Michalovce a jej zamestnanci pravidelne organizujú 
alebo sa zúčastňujú na rôznych odborných seminároch, workshopoch, 
školeniach a prednáškach. Z veľkého množstva spomenieme napríklad 
laparoskopické workshopy, pediatrické kazuistiky, neurologické semináre alebo 
vzdelávacie prednášky v základných a stredných školách. Aj touto cestou sa 
VÁM neustále snažíme priniesť lepšiu kvalitu zdravotnej starostlivosti 
a prispieť tak aj pri zdravotnej osvete ďalších generácií. 

Nemocnica Svet zdravia Michalovce sa stala aj výučbovou základňou pre 
študentov stredných a vysokých škôl. Podpísali sme zmluvu o spolupráci 
s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, v rámci ktorej budú u nás 
stážovať študenti šiesteho ročníka. Michalovská nemocnica má vytvorené 
všetky potrebné materiálno-technické a personálne predpoklady na získavanie po-
trebných praktických zručností na pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie.

NAVŠTÍVILI NÁS
Nemocnica Svet zdravia Michalovce je častým dejiskom návštev, exkurzií  
a prehliadok. Z veľkého množstva udalostí spomenieme napríklad návštevu 
už bývalého prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, ktorý sa o našej 
nemocnici vyjadril nasledovne: 

„Mal som možnosť navštíviť nemocnice po celom Slovensku a aj v Michalov-
ciach vidieť, že nie je dôležité rozlišovať, či je majiteľom nemocnice súkromná 
osoba, alebo štát. Najdôležitejšie, na čo vždy musíme myslieť, je zdravie našich 
občanov. Štát musí nastavovať pravidlá, ako majú fungovať súkromné zariade-
nia, ale pokiaľ sa človek dostane do takejto nemocnice, ktorá sa právom nazýva 
nemocnica novej generácie, v duchu si povie – prečo to nemáme v každom 
okresnom meste?“

PODPORA BUDÚCICH LEKÁROV A SESTIER
Podporujeme aj budúcich lekárov a sestry. V kooperácii s ďalšími nemoc-
nicami zo siete Svet zdravia organizujeme na pravidelnej báze Letný Camp 
pre medikov, súťaž Medik roka určenú budúcim lekárom a súťaž Florence 
roka určenú budúcim sestrám.



ZAUJÍMAVÉ ČÍSLA PRE VÁS
(za obdobie 1. 1. 2018 – 30. 9. 2019, respektíve k 30. 9. 2019)

KONTAKT

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s. 
Špitálska ul. č. 2, 071 01 Michalovce 

nemocnica.mi@svetzdravia.com 
 

  +421 56 6416 999

4 
nové špecializované
pracoviská

12 548 
operácií

1 836 
pôrodov

40 958 
hospitalizovaných 
pacientov

48 172 
pacientov ošetrených 
na urgentnom príjme

460 
sestier a ostatného 
zdravotníckeho personálu

769 
zamestnancov

86 % 
spokojnosť mamičiek podľa 
hodnotenia pôrodníc za rok 2018

139 
lekárov

750 000 € 
na nové prístrojové 
vybavenie


