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Tlačová správa 

Nadácia COOP Jednota podporila dlhodobo chorých a nevyliečiteľne chorých pacientov 
Hornooravskej nemocnice Trstená 
 
Trstená, 16. jún 2020 –  Hornooravská nemocnica s poliklinikou (HNsP) Trstená patrí medzi strategické 
zdravotnícke zariadenia na Orave. V oblasti podpory zdravotnej starostlivosti o pacientov už dlhodobo 
spolupracuje s Nadáciou COOP Jednota. Najnovším výsledkom spolupráce je zakúpenie parnej 
dezinfekcie prostredia v hodnote 6 876 eur pre oddelenie dlhodobo chorých a oddelenie paliatívnej 
starostlivosti. 
 
„Zdravý človek si len ťažko predstaví, čo všetko prežívajú pacienti dlhodobo pripútaní na lôžko. V Nadácii 
COOP Jednota na nich nezabúdame a preto vyvíjame aktivity smerujúce k ich podpore. Pomoc ľuďom 
v ťažkej životnej situácii a podporu slovenských nemocníc k lepšiemu technickému vybaveniu považujeme 
za jednu z našich priorít v oblasti spoločenskej zodpovednosti a verejnoprospešného záujmu,“ 
skonštatoval Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko a zároveň správca Nadácie COOP 
Jednota. 
 
 Parná dezinfekcia prostredia predstavuje automatické rozprašovacie zariadenie určené na aerosólovú 
dezinfekciu miestností lôžkových oddelení. „V rámci hygienicko – epidemiologického režimu sa využíva na 
predchádzanie vzniku infekčných nákaz na oddelení dlhodobo chorých a oddelení paliatívnej 
starostlivosti,“ vysvetlil Marian Tholt, riaditeľ HNsP Trstená. Oddelenie dlhodobo chorých v HNsP Trstená 
začalo prevádzku v marci 2003 s kapacitou 24 lôžok pre pacientov s chronickými chorobami, ktorým je 
potrebné zabezpečiť dlhodobú liečbu a rehabilitáciu. Medzi najčastejšie chronické ochorenia patria náhle 
cievne mozgové príhody, ochorenia kardiovaskulárneho a dýchacieho systému, poúrazové stavy a pod. 
Ročne je na oddelení hospitalizovaných 220 pacientov. Oddelenie paliatívnej starostlivosti začalo svoju 
činnosť vo februári 2003 s kapacitou desať postelí. Jeho vznik podnietil vzrastajúci výskyt zhubných 
nádorových ochorení a počet pacientov v terminálnych štádiách nevyliečiteľných chorôb.  Oddelenie 
ročne poskytne liečebno – preventívnu starostlivosť 250 nevyliečiteľne chorým pacientom.  
 
„Od roku 2009 sa nám prostredníctvom Nadácie COOP Jednota podarilo zakúpiť rôzne lekárske prístroje 
a zariadenia, čím prispievame k  zlepšeniu  starostlivosti o zdravie občanov nášho regiónu. Služby 
Hornooravskej nemocnice v Trstenej využíva aj väčšina našich zamestnancov a zákazníkov, preto je 
prirodzené, že v podpore pokračujeme aj tento rok. Nezaostávame, nie sme ľahostajní a svoju 
spoločenskú zodpovednosť tiež orientujeme na pomoc hlavne pri živelných pohromách a podieľame sa aj 
na finančnej a materiálnej pomoci sociálne slabším rodinám hlavne z radov našich pracovníkov,“ uviedla 
počas odovzdávania symbolického šeku Patrícia Betušťáková, predsedníčka predstavenstva spotrebného 
družstva COOP Jednota Trstená. 
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Za 19 rokov svojej činnosti zakúpila Nadácia COOP Jednota do slovenských nemocníc 181 lekárskych 
prístrojov v hodnote 1,3 milióna eur. 
 
Popiska k foto: Odovzdania symbolického šeku sa zúčastnili riaditeľ HNsP Trstená Marian Tholt,  
námestníčka pre ošetrovateľstvo Jarmila Letašiová, predsedníčka predstavenstva CJ Trstená Patrícia 
Betušťáková a generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko Ján Bilinský. 
 

 


