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Trenčiansky samosprávny kraj 

Tlačová správa 

 

Trenčín, 1. apríl 2016 
 
Otvorili centralizovanú zubnú pohotovosť v Púchove   
 

V piatok 1. apríla 2016 bola slávnostne otvorená ambulancia špecializovanej zubno-

lekárskej služby prvej pomoci (zubná pohotovosť) v Púchove. V Trenčianskom kraji 

sú tak počnúc dnešným dňom 3 centralizované zubno - lekárske služby prvej pomoci - v 

Trenčíne, Prievidzi a Púchove. Novootvorená zubná pohotovosť v Púchove je určená pre 

spádovú oblasť okresov Ilava, Púchov a Považská Bystrica. Pre pacientov bude 

otvorená v soboty, nedele a sviatky v ordinačných hodinách od 08.00 h - 14.00h. 

Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je spoločnosť 3X-DENT, s.r.o. 

 

Slávnostného otvorenia sa zúčastnil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

(TSK) Jaroslav Baška, predstavitelia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti  spoločnosti 

3X-DENT, s.r.o. Michal Krump a Michal Pagáč. Na nové priestory ambulancie sa prišiel 

pozrieť tiež poslanec Zastupiteľstva TSK a starosta obce Dohňany z okresu Púchov 

Milan Panáček, primátor mesta Púchov Rastislav Henek, vedúca oddelenia 

zdravotníctva a humánnej farmácie Úradu TSK Elena Štefíková, zástupcovia zdravotnej 

poisťovne Dôvera Mária Bednárová a Všeobecnej zdravotnej poisťovne Roman 

Herman. 

 

,,Som veľmi rád, že sa zriadila centralizovaná lekárska služba prvej pomoci resp. zubná 

pohotovosť v Púchove. Pacient už nemusí pozerať vopred do zoznamu, ktorý lekár v ten 

daný deň slúži, ale pôjde priamo do Púchova na toto miesto - vytvára sa teda komfort pre 

pacienta, ktorý potrebuje zdravotnú službu. Druhou výhodou je, že bežne bývajú 

pohotovosti otvorené cez víkendy a sviatky od 08.00 h - 13.00 h, v zubnej pohotovosti v 

Púchove sú ordinačné hodiny predĺžené do 14.00 h, čo je ďalší ústretový krok pre 

pacientov" ocenil prínosy zubnej pohotovosti v Púchove trenčiansky župan.  

 

Ďalšou výhodou je i fakt, že všetky tri pohotovosti v okrese Púchov (t.j. lekárska služba 

prvej pomoci pre deti a dorast, lekárska služba prvej pomoci pre dospelých a lekárska 

služba prvej pomoci zubno - lekárska) budú pod strechou jednej budovy v Púchove. 

 

Moderne vybavená zubná pohotovosť je určená pacientom s akútnymi stavmi. Nájdu ju 

v hlavnej budove Nemocnice s poliklinikou Zdravie Púchov, Pod Lachovcom 1727/55, na 

4.poschodí. 
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