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Informa čný leták

Interná ambulancia -  Kvačalova 26-28, Bratislava

Ako sa k nám dostanete? 

MHD 
Zástavka Dullovo nám., autobus č. 50,68

Autobusom - 
Ambulancia je v pešom dosahu z Hlavnej autobusovej stanici 
Mlynské Nivy, ca 300metrov (treba použiť zadný východ -
kadiaľ vchádzajú na stanicu autobusy)
Prípadne použitie MHD – 3 zástavky autobusom č. 50, 
vystúpiť na zástavke Dullovo námestie 

Autom  - 
Z diaľnice zísť na Prístavnú (výjazd Centrum), následne odbočiť 
na Košickú. Je možné zaparkovať na Dullovom námestí 
– v rámci parkoviska Hotelu Apollo  (bývalá Dukla), 
pacienti našej ambulancie majú bezplatné  parkovné.   

Vlakom - 
Na Hlavnej stanici použiť trolejbus č. 201, prestup na zástavke Saleziáni na autobus č. 68 (5
zástavok), vystúpiť na Dullovom námestí (2 zástavky)

Prečo vyšetrenie v našej ambulancii? 
Termíny na Holter-vyšetrenia maximálne do 4 týždňov, prevažne ale do 10 dní. Termín na celkové
vyšetrenie  v  rámci  našich  možností,  spravidla  do  4-6  týždňov,  prednostné  vyšetrenia  do  7
pracovných dní (mimo ordinačných hodín). 
Nekomplikovaná komunikácia s našou ambulanciou,  milé sestry, vždy zdvíhame telefón (v rámci
ordinačných hodín), recepcia s kávou, čajom, čerstvou vodou, cukríky, 50“ televízia s prírodným
programom BBC, klimatizovaná čakáreň, naloženie prístroja a zhodnotenie vyšetrenia priamo po
odovzdaní prístroja. 



Čo je Holter tlaku krvi?
24-48-72  hodinové  snímanie  tlaku  je  určené  na  zistenie  hodnôt  tlaku  mimo  ambulancie  -  v
domácom, pracovnom prostredí, v denných aj nočných hodinách. Na základe tohto vyšetrenia sa dá
upraviť a nastaviť antihypertenzívna liečba.
Dostanete prístroj vo veľkosti väčšieho mobilného telefónu, spojený gumenou hadičkou s manžetou
umiestnenou na ľavej ruke. Prístroj samočinne meria v 30 minútových intervaloch tlak krvi 

Čo je Holter EKG?
24  hodinové  snímanie  EKG na  top  nemeckom  prístroji  Schiller.  Slúži  na  zisťovanie  arytmií,
zisťovania príčin kolapsov, synkop, závratí, nastavenie antiarytmickej liečby.
Dostanete prístroj vo veľkosti menšieho mobilného telefónu, spojený šiestimy káblami lepkami na
tele.  Prístroj je úplne samočinný, odporúčame po naložení prístroja vedenia denného záznamu.

Čo je predoperačné vyšetrenie a čo je k nemu potrebné?
Každá operácia je zaťažením organizmu. Niektorá operácia nepredstavuje veľkú záťaž, stačí krátka
spolupráca pacienta - napríklad ca 15 minút trvajúca operácia šedého zákalu.  Nevyžaduje veľkú
schopnosť  organizmu  zvládnuť  záťaž.  Niekedy  je  ale  nutná  celková  anestéza  (uspatie),  pri
komplikovaných zákrokoch musí byť pacient "fit". Úlohou internistu je teda zabezpečiť pacienta,
aby pri zákroku a v pooperačnej doba nedošlo ku komplikáciám.  
Ako urýchliťpriebeh vyšetrenia?
1. mať k dispozícii zoznam liekov 
2. zdravotná karta, alebo aspoň výpis je vždy výhrou pre obidve strany. Chcete predsa aby Vaše
vyšetrenie malo čo najlepšiu kvalitu,nie? 
3. k odberu krvi prísť so zoznamom, ktorý dá operatér (vyžaduje sa RTG pľúc? vyžadujú sa aj
výtery, prípadne vylúčenie infekcie močových ciest?)

Čo je spirometria?
Funkčné vyšetrenie plúc -   stanovenie vdychovej  a výdychovej  kapacity plúc.  Je realizovaná s
výborným prístrojom MIR  s použitím jednorazového materiálu (turbínka a náustok).  

Koľko stoja vyšetrenia?
Pre pacientov Všeobecnej zdravotnej poisťovne a poisťovni Dôvera je vyšetrenie preplatené v rámci
ich  poistenia  (v  prípade  odoslania  obvodným  lekárom,  alebo  iným  špecialistom  -  „výmenný
lístok“). Vyberá sa však 12 Eur za spotrebný materiál (manžety, batérie, EKG lepky). Pri pacientoch
poisťovne  Dôvera  v  prípade  prečerpania  „limitu“  posiťovne  môže  byť  účtovaná  suma  pre
samoplatcu (dopredu sa prosím informujte u nášho personálu). Pre pacientov poisťovne UNION a
pre samoplatcov je naloženie a zhodnotenie vyšetrení spoplatnené pre TK Holter 20 €, pre EKG
Holter 35 €. Spirometria je spoplatnená sumou 12 €, nakoľko zdravotné poisťovne nepreplácajú
vyšetrenie internistom.  

 

Ako sa objednať?
Telefonicky na 02 / 555 75 377, prípadne osobne na našej recepcii. Objedanie na Holter vyšetrenia
cez internet len po tel. konzultácii (pretože je obmedzený počet prístrojov),  na ostatné vyšetrenia je
možné sa objednať aj prostredníctvom internetovej strány www. drmydliar.sk


