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Prihovára sa Vám primátorka 

Nemocnica Krompachy usporiadala 
pre sestry a pôrodné asistentky prvú 
odbornú vzdelávaciu aktivitu 
v tomto roku
Nemocnica Krompachy, člen skupiny AGEL, v spolupráci s Regi-
onálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek a spoločnos-
ťou Martek Medical, včera, 16. júna 2015, usporiadala akredito-
vaný odborný seminár miestnej úrovne na tému „Problematika 
ošetrovateľskej starostlivosti“. Vzdelávacej akcie sa zúčastnilo 80 
sestier z nemocnice Krompachy, sestry zo špecializovaných  am-
bulancií a ambulancií prvého kontaktu.

Vzdelávacie podujatie bolo určené všetkým sestrám a pôrodným 
asistentkám pracujúcim v nemocničných ambulanciách a oddele-
niach. „Podujatie bolo zamerané na problematiku ošetrovateľskej 
starostlivosti pacientov ako pre deti, tak i dospelých. Prvá pred-
náška na tému „Základná kardiopulmonálna resuscitácia dospe-
lých – multidisciplinárna spolupráca“, bola venovaná  dôležitosti 
vedieť poskytnúť prvú pomoc. Prednáška bola zameraná nato ako 
postupovať v prípade  zlyhania životných funkcií u hospitalizova-

ných pacientov, s praktickou ukážkou na figuríne. V prednáške  
Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta  s pľúcnym edé-
mom autor prednášky zdôraznil 
príčiny choroby a úlohu ošetrovateľského tímu na zvládnutie kri-
tického stavu. Účastníci si  mohli vypočuť aj prednášku na tému 
„Kolostómia a ošetrovanie pacientov s kolostómiou“. Kolostó-
mia je umelé vyústenie hrubého čreva cez brušnú stenu na pokož-
ku. Tento stav si vyžaduje špecifickú starostlivosť počas pobytu v 
nemocnici, ale aj v domácom prostredí. Záverečná prednáška  na 
tému „Riziká a mimoriadne udalosti pri práci sestier na operačnej 
sále, bola zameraná na špecifikáciu rizík, ktoré je potrebné elimi-
novať v práci na operačnej sále,“ uviedla námestníčka pre ošetro-
vateľstvo Mgr. Marta Müllerová.
Poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti patrí k hlavným 
prioritám každého zdravotníckeho zariadenia. „Prednášky odpre-
zentovali sestry, ktoré vykonávajú túto záslužnú prácu už dlhé roky. 
Ošetrovateľstvo ako nový vedný odbor sa neustále rozvíja, preto je 
potrebné nové trendy v ošetrovateľskej starostlivosti implemento-
vať do praxe aj formou vzdelávacích aktivít. Sestry v našej nemoc-
nici si neustále rozširujú svoje vedomosti a získavajú nové poznat-
ky jednak tým, že sa zúčastňujú odborných podujatí organizova-
ných na regionálnej, celoslovenskej úrovni, ale aj prostredníctvom  
e-learnigových aktivít,“ dodala Mgr. Marta Müllerová.

Mgr. Marta Csergeová
tlačová hovorkyňa 

Mesto sa stalo osobitným príjemcom  dá-
vok v hmotnej núdzi pri niektorých prob-
lémových občanoch a z týchto si postupne 
sťahujeme dlžné čiastky. 
Avšak je to ďalšia administratíva navyše, 
ktorú musíme zabezpečiť s tým istým poč-
tom ľudí, ako v mestách, kde tieto problé-
my nepoznajú. Zároveň podotýkam, že 
nemôžeme byť osobitným príjemcom pri 
všetkých neplatičoch. Značnú časť peňazí 
mesto vynaloží aj na prácu Mestskej polí-
cie a kamerového systému. V mestách a ob-
ciach, kde nemajú neprispôsobivých obča-
nov o koľko problémov majú menej a o koľ-
ko peňazí pre obec alebo mesto majú viac. 
Každý vie, že práca s ľuďmi je najťažšia. 
Vážení spoluobčania, chcem Vás popro-
siť o trocha pochopenia pre mňa a zamest-
nancov úradu. Nežiadam, aby ste ma a za-
mestnancov úradu len chválili, ale  nenadá-
vajte im a mne už toľko, prosím. Stále po-
čúvam len kritiku na všetko, čo sa v meste 
deje. Jednoducho môžem podľa niektorých 
za všetko zlé, čo sa v meste stane. Ešte aj za 
to, že prší, alebo neprší. Veď predsa nemô-
žem za každú chybu, ktorú urobia stavbá-
ri, tak ako nemôžem za to, že v našom mes-
te žije toľko neprispôsobivých občanov, 
alebo že firma uzatvorí svoju prevádzku. 
Nie som neomylná a taktiež nie som vše-

mohúca a vševedúca.  Som len normálny 
človek, z mäsa a kostí, s chybami a zápor-
mi, tak ako Vy všetci. Snažím sa pre Vás a 
pre toto mesto využiť všetky svoje kontak-
ty, znalosti vecí a vedomosti v prospech Vás 
aj na úkor môjho zdravia a rodiny. Myslím 
si, že z  biedneho rozpočtu, ktoré má naše 
mesto  sa nám celkom v posledných rokoch 
podarilo toho dosť urobiť. Zrealizovali sme 
dve veľké stavby, obidve dokonca na okra-
ji mesta a to, Rekultiváciu skládky odpadu 
na Halni a postavili sme už vyššie spomína-
ný  Hnedý priemyselný park. Okrem tých-
to dvoch veľkých stavieb sme zrealizova-
li množstvo stredných a malých projektov. 
Milí spoluobčania, prosím, buďme trocha 
skromnejší. „Kto nie je spokojný s málom, 
nie je hoden veľkého“. Tento citát z Biblie 
je obľúbeným citátom jedného úspešného 
podnikateľa a je všeobecnou pravdou. Nedá 
sa všetko ihneď a všetko naraz urobiť. Ne-
môžeme mať všetko naraz. Neporovnávaj-
me naše mesto s Košicami alebo s Bratisla-
vou, pretože  tam majú ešte väčšie problé-
my ako sú v našom meste (napr. rozkopané 
električkové trasy v celých Košiciach, alebo 
rozostavaný most cez Dunaj). Z Krompách 
nikdy nebude Silicon Valley, tak ako to ko-
mentoval jeden  čitateľ regionálneho den-
níka pri otváraní HPP.  Tešme sa z každé-

ho začatého a najmä prežitého dňa, tešme 
sa keď vyjde slnko, ale aj keď prší dážď, keď 
rozkvitne lúka, ale aj keď je zasypaná sne-
hom. Tešme sa že žijeme, že nie sme hlad-
ní, že nie je vojna a môžeme vyjsť na pre-
chádzku po našom meste len tak, bez oba-
vy o svoj život. Viem, že situácia v mnohých 
rodinách je veľmi zložitá, ale ak sa chce, vý-
chodisko sa stále musí nájsť. Vážení spolu-
občania, chcem Vás ubezpečiť, že neusta-
nem v úsilí pri hľadaní pracovných príleži-
tostí pre Vás, ale zároveň chcem požiadať 
aj Vás všetkých, ktorí by mohli akýmkoľvek 
spôsobom pomôcť s vytváraním nových 
pracovných príležitosti, aby ľuďom žijúcim  
v Krompachoch a jeho okolí pomohli.

Vážení občania Krompách, vážení podni-
katelia. 
Nie všetko vieme vybaviť a zabezpečiť k Va-
šej úplnej spokojnosti. Chcem Vás požiadať 
o spoluprácu, pochopenie a najmä o spo-
ločný dialóg. Veľmi mi záleží na Vašej spo-
kojnosti, avšak bez kompromisov z každej 
strany to nepôjde. 

Ing. Iveta Rušinová

                         primátorka mesta


