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Tlačová správa 

Nadácia COOP Jednota finančne podporila Onkologický ústav sv. Alžbety, na novom 

anestoziologickom prístroji nemocnica ročne poskytne celkovú anestézu 700-800 onkologickým 

pacientom 

 

Bratislava, 12. december 2019 – Maloobchodná sieť COOP Jednota opäť prejavila kus ľudskosti. 

Prostredníctvom svojej nadácie finančne podporila nákup anesteziologického prístroja do 

Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave sumou 10 000 eur. 

„Čakajú nás najkrajšie sviatky v roku, no s úprimnou radosťou musím konštatovať, že Nadácia COOP 

Jednota pomáha nielen počas Vianoc, ale po celý rok. Popri podpore rôznych nemocníc a zariadení po 

celom Slovensku sme neobišli ani hlavné mesto.  Kvalitný anesteziologický prístroj je veľmi nákladnou 

položkou v rozpočte nemocnice, preto sme sa rozhodli finančne prispieť k jeho nákupu. Zdravie je jeden 

z najdôležitejších darov a jeho podpora patrí medzi najdôležitejšie piliere našich aktivít v oblasti 

spoločenského dobra,“ uviedol Gabriel Csollár, predseda predstavenstva COOP Jednoty Slovensko. 

Na operačných sálach pri vykonávaní celkovej anestézie pri operačných výkonoch sú vysokokvalitne 

anesteziologické prístoje veľmi potrebné, nakoľko zabezpečujú umelé prístrojové dýchanie počas celkovej 

anestézie a súčasne zabezpečujú dodávku kyslíka a inhalačných anestetík do organizmu pacienta. „Prístroj 

Dräger-Perseus je veľmi kvalitné a spoľahlivé zariadenie s vysokým stupňom bezpečnosti. Ročne na ňom 

môže byť poskytnutá celková anestézia pre 700-800 onkologických pacientov, respektíve anestézie 

v celkovej dobe trvania 1400-1600 narko hodín ročne,“ vysvetlil Roman Záhurec, prednosta Kliniky 

anesteziológie a intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty na Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave.  

S nemocnicou sv. Alžbety, zriadenej v polovici 18. storočia, úzko súvisia dejiny slovenskej onkológie.  Už 

od svojho vzniku slúžila ošetrovaniu ťažko chorých, opustených a biednych. V prvej polovici 20. storočia 

bolo v Nemocnici sv. Alžbety zriadené pracovisko venujúce sa diagnostike a liečbe onkologických ochorení. 

Z neho sa krátko po skončení druhej svetovej vojny vytvoril Ústav pre výskum a liečbu rakoviny.  

Prostredníctvom Nadácie COOP Jednota realizuje najväčšia slovenská maloobchodná sieť viacero aktivít 

zameraných na spoločenskú zodpovednosť. Za posledných päť rokov zakúpila viac ako 60 lekárskych 

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.  
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