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Trenčín, 19. február 2016 
Do modernizácie prístrojového vybavenia v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 
bolo investovaných viac ako 645 tis. eur  
 

Do prístrojového vybavenia NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, ktorá je jednou 
z troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, bolo 
minulý rok investovaných viac ako 645 tis. eur. Na nákup prístrojov do bojnickej nemocnice 
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) ako jej zriaďovateľ zo svojho rozpočtu prispel 
sumou viac ako 386 tis. €, nemocnicu podporila aj vláda  SR sumou 100 tis. €. Zvyšok 
(viac ako 161 tis. €) predstavujú vlastné zdroje NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 
a sponzorské príspevky (6 tis. €). Do nemocnice postupne pribúda spolu 24 rozličných 
prístrojov. 
 

Ako ozrejmil riaditeľ NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach Ivan Gašparovič: „Nové 
prístroje budú pacientom slúžiť na internom, očnom, pľúcnom či urologickom oddelení.  
K najdrahším prírastkom do vybavenia nemocnice patrí napr. echokardiograf, ktorý nahradil 
starý sonografický prístroj v havarijnom stave, fakoemulzifikačný prístroj na operácie 
predného segmentu oka, nové dýchacie prístroje potrebné k resuscitácii a podpore 
dýchania, ale aj anestéziologický prístroj kľúčový pre denno-denné zákroky v nemocnici.“ 
Ako ďalej uviedol, v súčasnej dobe sa intenzívne pracuje aj na otvorení novej očnej 
ambulancie, na ktorú prispela vláda SR. Takmer všetky potrebné prístroje sú obstarané 
a priestory pripravené. Nová očná ambulancia bude sprevádzkovaná čoskoro, o čom bude 
nemocnica informovať.   
 
Bojnická nemocnica s digitálnou dermatoskopiou 
 

Jednou zo spomínaných investícii do prístrojového vybavenia bojnickej nemocnice 
bolo zakúpenie tzv. videodermatoskopu v hodnote takmer 16 tis. eur z vlastných zdrojov 
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Digitálna dermatoskopia je súčasť komplexného 
diagnostickoterapeutického procesu na jedinom takomto pracovisku v nemocniciach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Videodermatoskopia predstavuje nadstavbu ručnej 
dermatoskopie, ktorá pomáha predovšetkým pri diagnostikovaní pigmentových prejavov 
kože.Odborným lekárom v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach tak bude pri 
diagnostikovaní rôznych chorôb kože pomáhať nová neinvazívna metóda.  
 

„Prístroj dokáže prostredníctvom unikátnej kamery a softvéru automaticky ukladať a 
vyhodnocovať pigmentové zmeny kože označované ako znamienka. Má nezastupiteľné 
miesto pri včasnej diagnostike malígneho melanómu, t.j. ešte v čase povrchových kožných 
zmien,“ informoval o výhodách prístroja primár dermatovenerologického oddelenia Tibor 
Štovčík. Okrem archivácie snímok a možnosti ich porovnania s odstupom času 
videodermatoskop dokáže zobjektivizovať výsledky ručnej dermatoskopie a tiež zredukovať 
počet zbytočných chirurgických zákrokov. „Zakúpenie videodermatoskopu je z medicínskeho 
pohľadu nesmierne dôležite, pretože znamená skvalitnenie diagnostiky nádorových 
ochorení pacientov,“ dodal k téme riaditeľ NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach Ivan 
Gašparovič. Bojnická nemocnica tak ponúka komplexné služby tohto charakteru 
s jednoznačným stanovením diagnózy.  
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