Pre budúce mamičky
pripravujeme:
• Aby rodičia svoj krásny životný moment, akým narodenie
dieťatka nepochybne je, prežili v maximálnom pohodlí a súkromí,
budujeme v súčasnosti na Gynekologicko – pôrodníckej klinike
SZU trakt s komfortne zrekonštruovanými izbami.
• Mamičky budú mať jedinečnú možnosť, poslať rodine a známym
ilustrované oznámenie o narodení dieťatka s jeho fotografiou.
Fotografka na želanie rodičov vyhotoví ešte počas pobytu
v pôrodnici aj štylizovaný fotoalbum bábätka.
• Ďalšou novinkou bude pravidelná edukácia mamičiek o správnej
výžive počas šestonedelia a dojčenia. O správnom stravovaní,
o tom čomu sa vyhýbať, im priamo na klinike, dvakrát do týždňa
budú podávať rady odborné diétne sestry. Laktačná poradkyňa
bude rodičke nápomocná aj po prepustení z nemocnice.

Očkovanie proti tropickým
chorobám
Ak sa chystáte na exotickú dovolenku, je potrebné myslieť nielen
na krásy, aké vás tam čakajú, ale aj na riziká v podobe tropických
chorôb, ako sú žltá zimnica, malária, vírusová hepatitída typu A,
brušný týfus, japonská encefalitída atď. Proti týmto nákazlivým
ochoreniam sa môžete brániť očkovaním, ktoré absolvujete
v potrebnom časovom predstihu pred vycestovaním. V oblasti
Banskobystrického kraja očkovania proti týmto ochoreniam
poskytuje len Oddelenie infektológie v našej nemocnici.
OBJEDNAJTE SA:

Ambulancia cestovnej medicíny – 048/4335 315

Výber lekára – operatéra
Ak vás čaká operačný zákrok, máte možnosť si vybrať lekára, ktorý
vás bude operovať. Službu si dohodnete na ambulancii alebo priamo
na oddelení na základe žiadosti.

Psychologické vyšetrenie –
zbrojný preukaz
Žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu je podľa platnej legislatívy
povinný preukázať sa dokladom o psychickej spôsobilosti, ktorý
vydáva na základe výsledku psychologického vyšetrenia klinický
psychológ.
OBJEDNAJTE SA:

Psychologická ambulancia – 048/441 2808

www.fnspfdr.sk

Prednostné vyšetrenie
Ak vám nevyhovuje termín vyšetrenia na niektorej z našich
ambulancií alebo nemáte čas čakať, ponúkame vám možnosť
objednať sa na prednostné vyšetrenie.
OBJEDNAJTE SA:

Termín prednostného vyšetrenia si telefonicky dohodnite priamo
na ambulancii, na ktorej potrebujete vyšetrenie absolvovať.

Nadštandardné izby
Čaká vás hospitalizácia a želáte si mať počas nej pohodlie a súkromie?
Ponúkame vám možnosť ubytovania na nadštandardnej izbe.
Nadštandardné izby, dostupné na našich klinikách a oddeleniach,
sa svojim vybavením a úrovňou pohybujú v troch kategóriách.
U všetkých ale platí, že ste na izbe sami a máte vlastné umývadlo
a sprchu.
OBJEDNAJTE SA:

O dostupnosti, cenách a vybavení sa informujte na príslušnej
ambulancii, kde vás na hospitalizáciu objednávajú, alebo priamo
na oddelení.

Platby za nadštandardné služby
aj kupónmi Le Chéque Dejéuner
Na úhradu nadštandardných služieb v našej nemocnici môžete
použiť aj kupóny Le Chéque Dejéuner – univerzálny darčekový kupón
CADHOC, relaxačný kupón CADHOC RELAX, zdravotný kupón CHEQUE
MEDICAL.
Úhradu kupónmi nahláste v pokladni vopred.

Ceny a platby za
nadštandardné služby a výkony
vo FNsP F. D. Roosevelta
• Nadštandardné služby a výkony poskytované vo
FNsP F. D. Roosevelta sú služby a výkony poskytované
nad rámec verejného zdravotného poistenia, preto si ich
pacient hradí sám.
• S cenami za výkony a služby vás oboznámia na ambulancii,
oddelení, informujte sa v pokladni alebo na webovej stránke
nemocnice www.fnspfdr.sk.
• Za poskytnutie služby a realizáciu výkonu sa platí vopred –
v hotovosti (v pokladni v Poliklinike, alebo
v Príjmovej kancelárii v lôžkovej časti na -1. poschodí).
Bezhotovostná platba sa uhrádza na účet
FNsP F. D. Roosevelta v Štátnej pokladnici.
• Výška cien je upravená v internej smernici
S-A-39 Úhrady za služby a výkony vo FNsP F. D. Roosevelta.

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY
FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
je zdravotnícke zariadenie, kde poskytujeme
komplexnú zdravotnú starostlivosť.
Väčšinou sú našimi pacientmi obyvatelia
Banskobystrického kraja.
Sme však hrdí, že v našej nemocnici pôsobia
tímy odborníkov, ku ktorým prichádzajú chorí
z celého Slovenska.
Ročne na našich klinikách a oddeleniach
hospitalizujeme 30 000 pacientov
a naše špecializované ambulancie vykonajú

vyše 400 000 odborných vyšetrení.
Aj napriek problémom, s ktorými sa dnes
pasuje asi väčšina slovenských nemocníc,
sa snažíme neustále zvyšovať kvalitu zdravotnej
starostlivosti, ale aj podmienky, v akých sa naši
pacienti u nás liečia.
Okrem štandardnej zdravotnej starostlivosti,
sa snažíme rozširovať aj ponuku služieb, ktoré
sú považované za nadštandardné. V tomto
letáku by sme vám radi sprostredkovali krátku
exkurziu práve týmito službami.

„Sme vašim partnerom na ceste ku zdraviu“

Rehabilitácie
Bolí vás chrbtica, kĺby, svaly, ste po operácii, po úraze, trápia vás kožné či funkčné gynekologické
ochorenia, alergie? Snažíte sa zbaviť nadváhy, celulitídy alebo odvyknúť si od fajčenia?
Využite pri liečbe vašich ťažkostí naše rehabilitačné služby.
• Akupunktúra
• Banková masáž
• Plynové injekcie
• Aurikulopunktúra • Moxovanie
• Kozmetická lymfomasáž
• Banky
• Kineziotaping
• Klasická a reflexná masáž
PREČO U NÁS:

• odborný lekár – fyziater, urobí komplexnú diagnostiku vášho zdravotného problému
a poradí vám, ktoré z procedúr budú pre vás najúčinnejšie
• výhodné ceny
OBJEDNAJTE SA:

Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie – evidencia – 048/441 3441

Liečba varixov dolných končatín
najmodernejšou metódou
Na Oddelení cievnej chirurgie využívajú na liečbu varixov dolných končatín najnovšiu a najmodernejšiu metódu – rádiofrekvenčnú abláciu.
Pod sonografickou kontrolou sa v lokálnej anestézii zavedie do žily ablačný katéter, ktorý na svojom konci vyvinie teplo a uzavrie tak varikózne
zmenenú žilu. Dávkovanie tepla je veľmi presné, čo pri metóde s použitím laseru nie je možné. Postranné varixy sa následne dodatočne uzavrú
sklerotizačnou penou.
VÝHODY METÓDY:

•
•
•
•
•
•

významne presnejšia aplikácia tepla v porovnaní s laserom
žiadne kožné rezy, žiadne jazvy, vykonáva sa perkutánne
nie je nutná celková anestézia, odpadajú tak jej negatívne dôsledky
minimálna rekonvalescencia
hospitalizácia trvá len niekoľko hodín
pacient po výkone okamžite chodí, na druhý deň sa môže vrátiť do zamestnania

OBJEDNAJTE SA:

Plastická a estetická chirurgia
Klinika plastickej chirurgie SZU ponúka široké spektrum plastických a estetických operácií:
facelifting, modelačné operácie pŕs, liposukcia, zväčšenie pier, plastika nosa, odstránenie tetovania, transplantácia vlasov, liečba jaziev,
odstránenie znamienok, abdominoplastika, operácie horných a dolných viečok, ušníc a ďalšie.
PREČO U NÁS:

• ponúkame estetické operácie za prijateľné ceny
• operovať vás budú špičkoví, medzinárodne uznávaní odborníci

• používame najkvalitnejšie materiály svetových výrobcov
• operujeme na zrekonštruovaných sálach s moderným vybavením

OBJEDNAJTE SA:

Nie je potrebné sa vopred objednať. Stačí si vybrať lekára a dostaviť sa na vyšetrenie v deň keď ordinuje.
Ambulancie plastickej chirurgie – 048/441 3614, 2778

Estetická dermatológia
• Chemický peeling – zjemnenie vrások, jaziev, pigmentových škvŕn • Pneumatická kompresívna masáž – opuchy nôh
• Fototerapia akné modrým svetlom
• Elektrokauterizácia – odstránenie fibrómov a hemangiómov
• Biostimulačný laser – liečba jaziev
• Odstránenie znamienok z estetických dôvodov

Pred zákrokom je potrebná konzultácia a vyšetrenie.
Ambulancia cievnej chirurgie – 048/441 2682

Roboticky asistovaná chirurgická liečba
v urológii a gynekológii
Vo FNsP F.D. Roosevelta vykonávame operačnú liečbu v urológii a gynekológii na Slovensku absolútne jedinečnou metódou,
prostredníctvom robotického systému daVinci.
VÝHODY ROBOTICKY ASISTOVANEJ CHIRURGICKEJ LIEČBY:

•
•
•
•
•

kratšia doba hospitalizácie a rekonvalescencie
minimálne straty krvi a spotreba liekov (tlmiacich bolesť, infekciu)
v podstatne kratšom čase návrat do bežného osobného a pracovného života
nižší výskyt pooperačných komplikácií (napr. inkontinencie, erektilnej dysfunkcie)
významný kozmetický efekt - menšie jazvy

OBJEDNAJTE SA:

Dermatovenerologická ambulancia I., II. – 048/ 441 3687, 3682

Indikáciu na roboticky asistovaný zákrok musí posúdiť odborný lekár,
preto je pred zákrokom nevyhnutná konzultácia a vyšetrenie.
Onkogynekologická ambulancia – 048/441 2141
Onkourologická ambulancia – 048/441 3565

Videodermatoskopické vyšetrenie znamienok

Pre budúce mamičky

Pigmentové névy – znamienka netreba podceňovať. Z nesledovaného znamienka sa môže časom
vyvinúť malígny melanóm. Toto ochorenie je v pokročilom štádiu neliečiteľné, preto je dôležité ho včas
zachytiť. Dospelý človek by si mal dať skontrolovať znamienka na odbornej dermatologickej ambulancii
aspoň raz ročne.

Na II. Gynekologicko – pôrodníckej klinike SZU budúcim mamičkám ponúkame:
• pri sono vyšetreniach vytlačíme snímku plodu
• nastávajúca rodička môže prísť pred pôrodom na exkurziu po pôrodnej sále
• môže si vybrať svojho pôrodníka a pôrodnú asistentku
• na vlastnú žiadosť jej môže byť počas pôrodu poskytnutá epidurálna analgéza
• pri pôrode ju môže sprevádzať partner prípadne iná blízka osoba
• naša pôrodnica dlhodobo nesie titul BABY Friendly
Všetky nadštandardné služby si treba dohodnúť vopred, na príslušnej gynekologickej ambulancii,
ktorú žena navštevuje v našej nemocnici pred pôrodom.

OBJEDNAJTE SA:

PREČO U NÁS

Podozrivé znamienko vám vyšetríme videodermatoskopom, ktorý ho zosníma a vyhodnotí.
Výhodou dermatoskopu je, že nález archivuje a pri kontrolnom vyšetrení umožní porovnať jeho vývoj.
OBJEDNAJTE SA:

Dermatovenerologická ambulancia I., II. – 048/ 441 3687, 3682

