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Tlačová správa 

Nadácia COOP Jednota podporila liečbu pacientov na onkológii a na 
JIS interného oddelenia Liptovskej nemocnice 
 
Liptovský Mikuláš, 12. november 2019 – Podstúpenie chemoterapie je ťažkým obdobím v živote 
každého pacienta. Maloobchodná sieť COOP Jednota sa preto prostredníctvom svojej nadácie rozhodla 
pomôcť ľuďom, ktorým život pripravil náročné skúšky. V rámci programu zameraného na podporu 
nemocníc a zdravotníckych zariadení venovala onkologickej ambulancii a JIS interného oddelenia 
Liptovskej nemocnice s poliklinikou (LNsP) šesť objemových dávkovačov pre efektívnejšie nastavenie 
nevyhnutnej liečby. 
 
„Myšlienka vzájomnej pomoci stála za zrodom družstevníctva a som nesmierne rád, že vydržala až 
doteraz. Keď sa zamyslíme nad tým, čo je v živote najdôležitejšie, tak zdravie a rodina stoja na piedestáli. 
Preto je pre nás úplne samozrejmé podať pomocnú ruku práve nemocniciam, aby sme našim rodinám 
a rodinám našich zamestnancov a našich zákazníkov pomohli k čo najrýchlejšej a najefektívnejšej liečbe,“ 
povedal počas odovzdávania symbolického šeku Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko 
a  zároveň správca Nadácie COOP Jednota. 
 
Dávkovače v hodnote takmer 10 000 eur využije Liptovská nemocnica na onkologickej ambulancii aj na JIS 
interného oddelenia. „Hlavným prínosom je presnejšie podávanie liečby presným nastavením prietoku 
infúzneho roztoku s nariedeným cytostatikom na určitý čas. Toto zefektívňuje liečbu pri režimoch 
chemoterapie, ktorých podávanie trvá aj viac ako 5 hodín, zároveň znižuje toxicitu podávanej liečby, a tým 
aj zlepšuje kvalitu života onkologických pacientov,“ vysvetlila dôležitosť zariadenia Lucia Polečová, lekárka 
Onkologickej ambulancie LNsP.  „Za tieto dary v mene personálu aj pacientov ďakujeme,“ dodala.  
 
Dôležité lekárske pomôcky darovalo nemocnici spotrebné družstvo COOP Jednota Liptovský Mikuláš.  
„Našu pomoc zdravotníctvu sa snažíme rozdeliť pre rôzne oddelenia. Za posledné roky sme vďaka Nadácii 
COOP Jednota venovali zariadenia pre traumatologické a ortopedické oddelenie, zakúpili pumpu pre 
gastroenterologickú ambulanciu, lekársku zostavu a nástroje pre chirurgické oddelenie, kreslá na 
podávanie infúzií pre neurologické oddelenie, polohovacie lôžka a ďalšie zdravotnícke zariadenia 
a pomôcky pre interné oddelenie a úsek JIS,“ povedal predseda spotrebného  družstva Ján Šlauka. 
„Zdravotníctvo pomoc veľmi potrebuje. Darované prostriedky potom priamo pomôžu širokému okruhu 
pacientov,  medzi nimi aj našim zamestnancom a zákazníkom. Sme radi, že touto cestou môžeme prispieť 
aj my k skvalitneniu zdravotníckych služieb v našom regióne,“ uzavrel predseda COOP Jednoty Liptovský 
Mikuláš.  
 
Prostredníctvom Nadácie COOP Jednota realizuje najväčšia slovenská maloobchodná sieť viacero aktivít 
zameraných na spoločenskú zodpovednosť. Za posledných päť rokov zakúpila viac ako 60 lekárskych 
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prístrojov a zariadení v celkovej hodnote 375 000 eur. Okrem podpory zdravotníctva venuje pozornosť aj 
podpore života v regiónoch, a to prostredníctvom projektu zameraného na rozvoj lokálnych komunít. 

 
 

 


