
Liečebno-preventívna charakteristika 
     Interná klinika poskytuje  najkomplexnejšiu liečebno - preventívnu  zdravotnú 
starostlivosť  pacientom s vnútornými chorobami na lôžku, ale aj v ambulantnej sfére. 
Snahou kliniky je flexibilne reagovať na zvýšený dopyt poskytovania špecializovanej 
zdravotnej a vysokošpecializovanej zdravotnej starostlivosti najvyššej kvality nielen 
pre pacientov z regiónu. 

     Interná klinika poskytuje primárnu lôžkovú starostlivosť na štandardných lôžkach, 
na JIS a ambulantnú starostlivosť v 7 odborných ambulanciách: interná ambulancia, 
kardiologická ambulancia, gastroenterologická a hepatologická ambulancia, 
endokrinologická ambulancia, reumatologická a osteologická ambulancia, 
angiologická ambulancia a diabetologická ambulancia. 

Interná ambulancia poskytuje komplexnú ambulantnú starostlivosť pacientom 
s vnútornými chorobami, vrátane predoperačných vyšetrení. 

Kardiologická ambulancia poskytuje komplexnú neinvazívnu diagnostiku a liečbu 
pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami:  EKG vyšetrenia, echokardiografické 
vyšetrenia (vrátane transezofágového), záťažové EKG vyšetrenie (spiro/ergometria), 
EKG Holter monitorovanie a ambulantné monitorovanie krvného tlaku.  

Gastrocentrum a Hepatologická ambulancia poskytujú kompletnú starostlivosť 
o pacientov s ochorením GIT-u, diagnostiku, preventívnu starostlivosť, liečbu 
a dispenzár. Realizuje sa diagnostika  a liečba chorôb pažeráka, žalúdka, tenkého 
a hrubého čreva, ako aj ochorení pečene, žlčníka a pankreasu, vrátane 
videokolonoskopie, videogastroskopie, polypektómie, argónplazmakoagulácie a 
SIBO testy. 

Endokrinologická ambulancia poskytuje komplexnú starostlivosť o pacientov 
s ochoreniami  endokrinného systému. 

Činnosť reumatologickej  ambulancie je zameraná  na komplexnú diagnostiku 
a liečbu zápalových, degeneratívnych a metabolických reumatických chorôb.  

Osteocentrum je pracovisko zamerané na diagnostiku, prevenciu a liečbu 
metabolických ochorení kostí. Vyšetrenie pozostáva z klinického vyšetrenia lekárom 
– osteológom, laboratórneho, röntgenologického a osteodenzitometrického 
vyšetrenia.  DXA denzitometria: základné vyšetrenie oblasti bedrového kĺbu 
a chrbtice, bočné vyšetrenie chrbtice-morfometria, vyšetrenie denzity v oblasti 
predlaktia, vyšetrenie denzity v oblasti bedrových kĺbov aj pri osteosyntéze resp. 
TEP, vyšetrenie denzity ľubovoľnej oblasti skeletu, body composition – zloženie tela 
(kosť, sval, tuk). 
 
Angiologická ambulancia je zameraná na prevenciu, diagnostiku a liečbu chorôb 
tepien, žíl a lymfatických ciev: periférne arteriálne ochorenia, chronická vénová 
choroba a komplikácie, lymfatické edémy. 



Diabetologická ambulancia realizuje komplexnú diagnostiku, liečbu a dispenzár 
všetkých typov cukrovky (I.typ, II.typ, sekundárna cukrovka). 

 


