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Tlačová správa 

Nadácia COOP Jednota pomáha detským pacientom v liečbe tuberkulózy a respiračných chorôb 

Dolný Smokovec, 13. september 2021 – Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb 

v Dolnom Smokovci disponuje novým prístrojom od Nadácie COOP Jednota, ktorý urýchli uzdravenie 

detských pacietov a ich návrat do bežného života.   

Ústav poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť zameranú na liečbu ochorení dýchacích ciest a pľúc 
detských pacientov od narodenia až do dovŕšenia 19 rokov. Ročne sa v ňom lieči takmer 3 000 detí, z 
ktorých je približne 150 hospitalizovaných na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) so závažnejšími 
zdravotnými problémami. Nadácia COOP Jednota podporila Národný ústav finančným darom v hodnote 
6 000 eur na zakúpenie terapeutického ventilačného systému Vapotherm Precision Flow určeného na 
presné dávkovanie kyslíka pri oxygenoterapii detí. 

„Ako rodič viem, že nič nie je horšie ako bezmocnosť pri chorom dieťati. Pomoc detským zariadeniam preto 
považujem za mimoriadne dôležitú. Národný ústav v Dolnom Smokovci má dlhodobú históriu úspešného 
zdravotníckeho zariadenia, navštevujú ho pacienti z celého Slovenska. Dúfam, že aj vďaka tomuto daru 
prispejeme k pomoci čo najväčšiemu počtu z nich,“ povedal Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednoty 
Slovensko a správca Nadácie COOP Jednota. 

Terapeutický ventilačný systém zvýši úroveň technického vybavenia jednotky intenzívnej starostlivosti, 
čím urýchli uzdravenie detských pacientov. „Vapotherm Precision Flow je rýchlo nastaviteľný a jednoducho 
použiteľný systém, ktorý umožňuje podávať ohriatu a perfektne zvlhčenú mixovanú zmes dýchacích plynov 
(najčastejšie vzduch v kombinácii s kyslíkom), s prietokom až 40 l za minútu. Plyn dodávaný pacientovi má 
teplotu tela, skoro 100-percentnú relatívnu vlhkosť. Pretože vlhkosť sa do prúdu plynu dostáva cez 
špeciálnu filtračnú membránu, systém garantuje vysokú hygienickú bezpečnosť a podávaná zmes je 
zaručene bez baktérií. Tento systém je účinnejší ako klasická kyslíková terapia, je pacientom lepšie 
tolerovaný a zvyšuje jeho celkový komfort. To z neho robí ideálneho pomocníka pre detských pacientov so 
stredne závažnými respiračnými ťažkosťami a potrebou oxygenoterapie,“ vysvetlil Peter Ferenc, primár 
oddelenia JIS Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci. 

Na podpore ústavu sa prostredníctvom Nadácie COOP Jednota podieľalo aj spotrebné družstvo COOP 
Jednota Poprad. „Deti sú naša budúcnosť, preto je potrebné podporovať zdravotnícke zariadenia, ktoré sa 
starajú o zdravie najmladších. Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom 
Smokovci je jedným z takýchto zariadení a sme radi, že ho môžeme opäť podporiť,“ uviedol Pavel Viener, 
predseda spotrebného družstva COOP Jednota Poprad, ktoré Národnému ústavu v Dolnom Smokovci 
pomohlo tretíkrát. V minulosti pomohlo aj onkológii v Poprade a Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v 
Kežmarku. 
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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. 

 


