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Tlačová správa 

Oravská poliklinika Námestovo vyšetruje pacientov novými kvalitnými prístrojmi 

Námestovo, 27. august 2021 – Nadácia COOP Jednota pokračuje v podpore slovenského 

zdravotníctva aj v náročnom pandemickom období. Oravskej poliklinike Námestovo darovala nové 

prístrojové vybavenie v hodnote viac ako 9 000 eur. 

Oravská poliklinika Námestovo má strategické postavenie v poskytovaní ambulantnej  zdravotnej 

starostlivosti obyvateľom aj návštevníkom okresu Námestovo.  Ako jediné poliklinické zariadenie 

v najväčšom oravskom okrese, v ktorom sa nenachádza ústavné zdravotnícke zariadenie, má v regióne 

nezastupiteľné postavenie. Ročne ambulancie a oddelenia polikliniky ošetria viac ako 160 000 

pacientov.      

„Podpora slovenských nemocníc a zdravotníckych zariadení predstavuje investíciu, ktorá sa nám 

niekoľkonásobne vráti v ľudskej podobe. Žijeme v dobe, ktorá dôležitosť zdravia podčiarkuje viac ako 

kedykoľvek v minulosti a preto je dôležité, aby veľké firmy vracali časť finančných prostriedkov 

spoločnosti aj prostredníctvom filantropických projektov zameraných na prevenciu a ochranu zdravia,“ 

hovorí Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko a správca Nadácie COOP Jednota.  

Darované finančné prostriedky v sume 9 090 €  použila Oravská poliklinika Námestovo na nákup 

zdravotníckych prístrojov a pomôcok, ktorými chce posilniť preventívnu úlohu ambulantnej zdravotnej 

starostlivosti. Tlakový holter Schiller BR-102 plus slúžiaci na 24-hodinové monitorovanie krvného tlaku 

využíva interná ambulancia. Lineárnou sondou UST – 5413 sa na sonografickom pracovisku  vyšetrujú 

mäkké tkanivá krku, prsníkov a cievneho systému. Sada skúšobných skiel a skúšobná okuliarová obruba 

je určená na vyšetrenie zraku na  oftalmologickej ambulancii. 

„Dar od Nadácie COOP Jednota  bol o to vzácnejší, že ho naša poliklinika dostala v čase pandémie 

ochorenia COVID – 19, ktorá výrazne zhoršila ekonomickú situáciu zariadenia,“ uvádza Mária Šišková, 

riaditeľka Oravskej polikliniky Námestovo. 

Na zakúpení jednotlivých zdravotníckych prístrojov sa Nadácia COOP Jednota podieľala 

prostredníctvom spotrebného družstva COOP Jednota Námestovo, ktoré v regióne pôsobí takmer 

tridsať rokov.  „Skutočnú radosť neprináša pohodlie ani bohatstvo, ale zmysluplná činnosť, a nás teší, 

že zakúpené prístroje prispejú k zvýšeniu kvality poskytovaných zdravotníckych služieb polikliniky. A to 

najmä v súčasnosti, keď je naše zdravotníctvo v súvislosti s pandémiou COVID-19 vystavené riešeniu 

množstva problémov. Vážime si prácu všetkých zdravotníkov a ďakujeme za ich nasadenie a obetavosť 

v tomto zvlášť náročnom období,“ tvrdí Igor Jagelek, predseda predstavenstva COOP Jednoty 

Námestovo. 

Popri podpore Oravskej polikliniky Námestovo, spotrebné družstvo COOP Jednota Námestovo 

poskytuje pomoc Centrám sociálnych služieb v Zákamennom, Novoti a Lokci darovaním rúšok, 
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respirátorov a potravín. Počas celoplošného testovania zabezpečilo odberným tímom v 23 obciach 

a v Námestove nákupné poukážky na zakúpenie potravín .  

Nadácia COOP Jednota si tento rok pripomína 20. výročie svojho vzniku. Slovenské zdravotnícke 

zariadenia podporuje už dlhodobo. V uplynulom roku zakúpila lekárske prístroje a poukázala finančné 

dary fyzickým osobám v celkovej sume takmer 57 000 eur.  

 

* Odovzdávanie darovacieho šeku: Na fotografii (zľava) generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko Ján 

Bilinský, riaditeľka Oravskej polikliniky Námestovo Mária Šišková, námestníčka pre ošetrovateľstvo OP 

Námestovo Mária Bakošová, predseda COOP Jednoty Námestovo Igor Jagelek 

 

 

 


