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Milí priatelia, 

Skončil sa pre nemocnicu i pre mňa ďalší vcelku búrlivý rok, v ktorom oproti minulému roku 
prevažovali aktivity s pozitívnymi výsledkami. 

Vďaka našim spoluobčanom a ich sponzorstvu sa nám podarilo zrekonštruovať gynekologicko – 
pôrodnícke oddelenie a vytvoriť tak dôstojné prostredie pre mamičky a oteckov pri narodení ich 
očakávaného potomka. 

Pri výjazdovom rokovaní vlády sme nečakane obdržali finančnú dotáciu na podporu rozvoja 
nemocnice, ktorú sme využili na nákup sanitiek a prístrojovej techniky, čo prispelo k skvalitneniu 
ZS. 

V decembri sme usporiadali Slávnostnú akadémiu pri príležitosti 60. výročia otvorenia NsP Revúca. 
Pre tých, ktorí zažili obdobie, kedy v okrese Revúca špecializované zdravotné služby chýbali, to 
znamenalo podstatné zvýšenie dostupnosti širokého spektra nemocničných i ambulantných 
zdravotných výkonov.  

Nemocnica nutne potrebuje rekonštrukciu a modernizáciu, má minimálny počet zdravotníckeho 
personálu, to všetko spôsobuje zvýšené napätie v komunikácii personálu s rodinnými príslušníkmi  
pacientov, čo je pre nás výzva k zlepšeniu sa v tomto smere. 

Ale 

V súčasnosti pre pacientov z okresu sú dostupné iba tie výkony, ktoré poskytuje nemocnica. Veľmi 
ťažko sa vybavuje preklad na vyššie pracovisko. Preto nemocnica netrpezlivo čaká na  možnosť 
získať eurofondy, aby zmodernizovala nosné pracoviská a rozšírila technické vybavenie, potrebné 
na otvorenie nových pracovísk, tých, ktoré v regióne najviac chýbajú. Dobre vybavená nemocnica 
pritiahne aj nový personál.  

Pred rokom šírenie nepravdivých informácií o zatvorení nemocnice natoľko zneistilo časť personálu,  
že si začali hľadať pracovné miesta  v inej nemocnici. Chod nemocnice bol vážne ohrozený. Napriek 
tomu nemocnica udržala prevádzku bez obmedzenia obrovským pracovným nasadením domáceho 
personálu a za pomoci kolegýň a kolegov z iných pracovísk. 

Na Slávnostnej akadémii sme kvetmi a pamätnou istinou sa poďakovali minulým a súčasným 
dlhoročným zamestnancom nemocnice za ich prácu, za ich prínos do  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

celkového rozvoja nemocnice a tiež súčasným primárom, ktorí prevzali štafetu zodpovednosti za  
budúcnosť nemocnice.  

Na konci roku 2019  vedenie nemocnice vyslovuje poďakovanie  za pomoc pri stabilizácii kriticky 
personálne ohrozených Pediatrického a Gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia externým 
zdravotníckym pracovníkom, ktorí napriek vlastnej pracovnej vyťaženosti pomohli udržať 
nepretržitú prevádzku inkriminovaných oddelení: 

Pediatrické a neonatologické oddelenie 

MUDr. Ľubica Jurigová, skúsená neonatologička a pediatrička, ktorá okrem ÚPS, pomáhala 
personálu neoceniteľnými odbornými radami a vedeniu nemocnice náborom ďalších neonatológov 
a pediatrov pre zabezpečenie prevádzky oddelenia 

Prim. MUDr. Beáta Šoltýsová, Pediatrické oddelenie NsP Poprad, ktorá pomohla zabezpečiť ÚPS 
lekármi vlastného oddelenia 

Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie 

MUDr. Bibiana Sedláková, ktorá v najťažšom období podržala prevádzku na gynekologicko- 
pôrodníckom oddelení a zároveň prispela k zvýšeniu výkonnosti gynekologicko- pôrodníckemu 
oddeleniu. 

MUDr. Adriana Rusová -za prejavenú dôveru v náš odborný personál a prispela tak k zvýšeniu 
výkonnosti gynekologicko- pôrodníckemu oddeleniu. 

Sme nesmierne radi, že pre našu nemocnicu sme získali pomoc od tak kvalitných odborníkov 
a veríme, že vzájomná spolupráca bude pokračovať v prospech našich pacientov. 

Prajem všetkým úspešný rok 2020 

Mgr. Janette Hrbálová 
        riaditeľka 


