
SLUŽBY
 Starostlivosť o pacientov s možným postihnutým infekčnou chorobou – diagno- 

 stika, komplexná liečebno-preventívna starostlivosť, ambulantné sledovanie 
 stavu v období rekonvalescencie, prípadne po prechode choroby do chronicity.

 Monitorovanie zdravotného stavu, prípadne odporúčanie doživotnej  
 antiinfekčnej terapie, vrátane tzv. primárnej a sekundárnej profylaxie.

 Starostlivosť o pacientov so všetkými typmi nákaz, vrátane zabezpečenia  
 manažmentu starostlivosti o pacientov s nákazami špecifickými pre tropické  
 alebo iné endemické oblasti, ktoré však môžu byť prenesené aj do oblastí   
 mierneho pásma.

 Starostlivosť o pacientov, ktorí boli pohryzení dravou zverou, ako aj domácimi
 zvieratami, ako sú mačky a psy - poskytujeme služby tzv. antirabického centra.

 Starostlivosť o pacientov s lymskou boreliózou, s hereptickými infekciami,  
 s komplikáciami, resp. následkami po prekonaní infekčnej choroby, pred 
 cestou do oblastí so zvýšeným rizikom nákazy a s niektorými parazitózami.

INFEKTOLOGICKÁ 
AMBULANCIA
OPÄŤ PRIJÍMA NOVÝCH PACIENTOV
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PONDELOK 07.00 – 12.00 hod. 12.30 – 15.30 hod.

UTOROK 07.00 – 12.00 hod. 12.30 – 15.30 hod.

STREDA 07.00 – 12.00 hod. 12.30 – 15.30 hod.

ŠTVRTOK 07.00 – 12.00 hod. 12.30 – 15.30 hod.

PIATOK 07.00 – 12.00 hod. 12.30 – 15.30 hod.

ORDINAČNÉ HODINY

MUDr. Martin Kolibáb, lekár, infektológ

Ukončil lekárske vzdelanie na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 2006.
Atestačné štúdium ukončil v roku 2012 v Bratislave. Pôsobil ako lekár 
v nemocniciach na Slovensku ako sú nemocnice Poprad, Košice, Prešov, 
Banská Bystrica, Kúpele Dudince, ako aj lekár Tropic teamu na humanitných 
projektoch v krajinách ako Kambodža, Burundi, Južný Sudán, India, Libanon, 
či v utečeneckých táboroch v Grécku (Alexandria, Lesbos) a v Slovinsku. 
Počas pôsobenia na rôznych miestach sa stretol ako lekár infektológ s rôznymi 
podobami a formami  chorôb, jeho skúsenosti z tejto oblasti sú prínosné pre 
pacientov tohto regiónu.

Emília Čepová, sestra

SÍDLO AMBULANCIE

Nemocnica Svet zdravia Svidník, prízemie bloku D, so samostatným vstupom 
mimo hlavný vstup nemocnice. Z hlavného schodiska do lôžkového pavilónu A 

pri Hniezde záchrany odbočíte vpravo. Pre imobilných a v nemocnici 
hospitalizovaných pacientov je možný aj vstup cez prechodovú chodbu 

na prízemí pavilónu A, popri výťahoch.

  054/7860 564

Lekár ambulancie rozhoduje nielen o liečbe, ale aj o potrebnej izolácii pacienta
(domáce prostredie alebo na infekčnom oddelení), sleduje zdravotný stav doma 
izolovaných pacientov.

Lekár ambulancie zabezpečuje v rámci lôžkovej časti nemocnice Svidník 
konziliárne vyšetrenia, diferenciálnu diagnostiku pri podozrení na infekčné 
ochorenia, odporúča diagnostický postup, resp. prípadnú antimikrobiálnu liečbu.


