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Tlačová správa 
Nadácia COOP Jednota podporila liečbu urologických pacientov 
 
Galanta, 21. október 2021 – COOP Jednota prostredníctvom svojej nadácie podporila ďalšie 
zdravotnícke zariadenie. Nemocnici s poliklinikou Galanta, členovi siete nemocníc Svet zdravia, 
venovala peňažný dar vo výške 9 100 eur na zakúpenie špeciálnych prístrojov na oddelenie urológie. 

Zakúpený Cysto-Uretro-Fibroskop Set s príslušenstvom v celkovej hodnote 
8 345 € a špeciálny zdravotnícky materiál v hodnote 755 € zvýšia kvalitu vyšetrení pacientov a súčasne 
prispejú k optimalizácii práce personálu na operačných sálach. „Počas podpory slovenského zdravotníctva 
nezabúdame ani na rôzne špecializované oddelenia, ktoré sú z hľadiska starostlivosti o pacienta veľmi 
dôležité. Žijeme v období, ktoré dôležitosť zdravia podčiarkuje viac ako kedykoľvek predtým, preto je 
dôležité, aby veľké firmy vracali časť finančných prostriedkov spoločnosti aj prostredníctvom 
filantropických projektov zameraných na prevenciu a ochranu zdravia,“ uviedol Ján Bilinský, generálny 
riaditeľ COOP Jednoty Slovensko a správca Nadácie COOP Jednota. 

Nové zariadenia zvýšia kvalitu ošetrenia, výrazne zlepšia komfort nielen pre pacienta, ale aj pre 
vyšetrujúceho lekára. „Vyšetrenie je menej bolestivé ako vyšetrenie ,rigídnym´prístrojom, ktorý sme 
používali v minulosti. Digitálna kvalita obrazu spresňuje a zjednodušuje zhodnotenia nálezov v močovom 
mechúre. Vyšetrenie týmto prístrojom preto výrazne znižuje spotrebu analgetík, resp. nutnosti realizácie 
týchto typov zákrokov v lokálnej alebo celkovej anestézii,“ vysvetlil Ondrej Hajdúk, primár urologického 
oddelenia Nemocnice s poliklinikou Galanta. Novým prístrojom v nemocnici ročne zrealizujú 150 zákrokov. 

Nemocnicu s poliklinikou Galanta podporila Nadácia COOP Jednota prostredníctvom spotrebného 
družstva COOP Jednota Galanta. „Finančné dary určené na nákup špecializovaných prístrojov pomáhajú 
pacientom celého tohto regiónu a zvyšujú kvalitu poskytovaných služieb v nemocnici. V spolupráci s 
Nadáciou COOP Jednota sme v minulosti podporili aj gynekologické oddelenie galantskej nemocnice 
videokamerou s digitálnym spracovaním v hodnote 8 000 € a urologické oddelenie ultrazvukovým 
prístrojom v hodnote 10 000 €,“ priblížil Július Belovič, predseda predstavenstva COOP Jednoty Galanta. 
Spotrebné družstvo pokračuje v podpore regiónu aj v kultúrnej a športovej oblasti. V uplynulých 
mesiacoch venovalo 6 000 eur mladým veslárom v Šintave na výstavbu nástupišťa na rieke Váh a 
participuje aj na viacerých kultúrnych podujatiach. 

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. 
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