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Od 1. apríla 2022 vedie gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Svet zdravia Žiar nad Hronom nový primár, MUDr. Štefan
Novysedlák.

„ Primár Štefan Novysedlák má dlhoročné skúsenosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Okrem kvalitnej medicíny má aj skúsenosti s
vedením tímu, ktoré získal z jeho predchádzajúceho pôsobenia na pozícii prednostu gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej
nemocnice v Martine a predtým na pozícii primára v nemocnici s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi. Jeho vedomosti a skúsenosti budú
prínosom pre skvalitňovanie odbornej zdravotnej starostlivosti o pacientky a rodičky v našom regióne,“ uviedol Ivan Mokrý, riaditeľ
Nemocnice Svet zdravia Žiar nad Hronom.

MUDr. Štefan Novysedlák vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Jeho pôsobenie sa začalo na
gynekologicko-pôrodníckom oddelení v nemocnici s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi, počas ktorého absolvoval atestáciu v odbore
gynekológia a pôrodníctvo.

Od roku 2003 pôsobil ako zástupca primára a od roku 2012 zastával pozíciu primára oddelenia. Od roku 2020 pôsobil na pozícii zástupcu
prednostu gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. Absolvoval školenia a certifikované kurzy v pôrodníckej
analgézii, operačnej endoskopii a operačného riešenia močovej inkontinencie. V súčasnosti je členom Slovenskej lekárskej komory a
členom Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti.

„ Mojim cieľom na pozícii primára gynekologicko–pôrodníckeho oddelenia v žiarskej nemocnici je poskytovať spoločne s celým tímom
zdravotnú starostlivosť na vysokej odbornej úrovni. Verím, že mojimi pracovnými skúsenosťami obohatím gynekologicko-pôrodnícke
oddelene, budem prínosom pre nemocnicu a postupne si získam v tomto regióne dôveru pacientiek. Mojou snahou je, aby pacientky
alebo rodičky odchádzali z oddelenia spokojné a v prípade potreby sa na nás opätovne obrátili. “ uviedol Štefan Novysedlák, primár
gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Nemocnice Svet zdravia Žiar nad Hronom.
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