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      Vážení klient, pacient  

      poskytovateľa zdravotnej starostlivosti MUDr. Jarmila BUNČÁKOVÁ,   
 

     dovoľujeme si Vám oznámiť , že Váš všeobecný lekár pre dospelých a obvodný lekár  MUDr. Jarmila 
Bunčáková prechádza pracovať ako lekár na ambulanciu Všeobecného lekárstva pre dospelých 
s miestom výkonu  Poliklinika JUH , Halalovka č. 63, v Trenčíne od 1.11.2016.  
 
Poliklinika JUH Trenčín denne zabezpečuje starostlivosť pre pacientov z celého okresu Trenčín . 
Poliklinika JUH Trenčín má  vypracovaný systém: 
 

� Centrálna informačná RECEPCIA  
Polikliniky JUH Trenčín  

- počas pracovných dní v čase od 7:00 hod do 15:30 hod, v sobotu, nedeľu a počas štátnych 
sviatkov od 8:00 hod od 14:00 hod 
- poskytuje všeobecné informácie a vybavuje objednávanie klientov na odborné ambulancie 

Polikliniky JUH Trenčín – ambulancia vnútorného lekárstva, ortopédia, ultrasonografia, 
ergometria, telovýchovné lekárstvo, letecké lekárstvo 
 

tel.: 032 / 640 00 10 
mobil: 0905 606 552 

 
  

� Zdravotnícka RECEPCIA  
AMBULANCIE VŠEOBECNÉHO LEKÁRSTVA PRE DOSPELÝCH 
- počas pracovných dní od 7,00 hod až 15,30 hod.  
- konzultácie o zdravotnom stave, objednávanie pacientov na presný čas, predpísanie 

dlhodobých užívaných liekov a rôznych doporučení odborným lekárom a pod. 
  

tel.: 032 / 65 56 022 
mobil: 0918 322 700 

 
 

Zdravotná dokumentácia  všetkých pacientov, bude prenesená do evidencie Ambulancie všeobecného 
lekára pre dospelých MUDr. Tibor Guštafík,  Poliklinika JUH Trenčín, Halalovka 63, Trenčín .  
 
Pacienti, ktorí si neželajú byť evidovaný v Ambulancii všeobecného lekárstva pre dospelých s miestom 
výkonu Poliklinika JUH Trenčín, Halalovka 63, Trenčín  si môžu od 1.11.2016  svoju zdravotnú 
dokumentáciu vyzdvihnúť na Poliklinike JUH.  
 
Ostatní pacienti budú rozdelení krajským lekárom Trenčianskeho samosprávneho kraja .  
Avšak aj títo pacienti, v prípade ich záujmu sa môžu zaevidovať – prihlásiť do Ambulancie všeobecného 
lekárstva pre dospelých Poliklinika Juh Trenčín, Halalovka 63, Trenčín. Budú vítaní! 
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Personálne obsadenie Ambulancie všeobecného lekárstva pre dospelých: 
 
MUDr. Tibor Guštafík  - odborný garant všeobecného lekárstva, garant lek. činností PLK Juh  
 
Ostatní lekári : MUDr.Jarmila Bunčáková , MUDr.Oľga Eliašová , MUDr. Alona Frendziuk , MUDr. 
Magdaléna Androvičová , MUDr.Valentýna Rybáková 
 
 
 
     Podstatou organizácie práce našich ambulancii je nastavenie vyšetrenia pacienta, s čo najmenšou 
stratou času pre neho pri čakaní na výkon, čo vyžaduje spoluprácu pacientov s personálom polikliniky pri 
dohadovaní termínu, rozsahu vyšetrenia a tiež komunikácie pred samotnou návštevou polikliniky a to 
emailom, telefonicky a pod.  
 
    Hlavným úsilím našej koncepcie fungovania a režimu polikliniky je, aby sa akútni pacienti a infekční 
pacienti nestretali s chronickými a preventívnymi pacientami . Preto Vás žiadame, ak ste akútne chorí je 
potrebné prísť ráno čím skôr nalačno , zdravotná sestra  Vám odoberie krv a vysvetlí postup. Všetky 
ostatné zdravotné stavy, ktoré trvajú dlhšie, sú chronickí alebo dispenzárni - predpis liekov, rôzne 
vyšetrenia do zamestnania, na vedenie motorového  vozidla a pod. si treba  vopred na zdravotníckej  
recepcii vopred telefonicky dohodnúť -  určenie presného termínu a poučenie klienta.  
Okrem vážnych akútnych klientov nebude nikto e uprednostnený.  
 
Na jednom mieste Vám vieme poskytnúť rozsah vyšetrení a prípravy, čo vyžaduje bežná prax lekára.  
- odber krvi na všetky vyšetrenia, predoperačné vyšetrenia, interné vyšetrenia, ortopedické , očné 
vyšetrenia, podávanie infuznej liečby, obstrekov, sonografiu , súkromnú rehabilitáciu, výdaj liekov a 
pomôcok v lekárni priamo v budove,  jednodňová očná chirurgia, jednodňová ortopedická chirurgia, 
vyšetrenia audiometrie, spirometrie, telovýchovného lekárstva a leteckého lekárstva, gynekológie a tiež 
pracovného lekárstva, echokardiografia a funkčná diagnostika ergometria, vykonávame všetky 
vyšetrenia spôsobilosti na prácu - pracovnú zdravotnú službu a tiež psychologické vyšetrenia- na zbrojný 
preukaz a iné vyšetr. 
 
      Veríme, že vzájomnou spoluprácou  dosiahneme stabilný a fungujúci systém, ktorý bude slúžiť nám 
všetkým. My sa budeme snažiť nesklamať Vaše očakávania a budeme neustále pracovať na zlepšovaní 
zdravotných služieb  pre Vás – našich klientov. 
 
     Tešíme sa na Vašu návštevu 
 
 
 

                MUDr. Tibor Guštafík 

                         všeobecný lekár pre dospelých 
   odborný garant lekárskej činnosti   
          Polikliniky JUH Trenčín 


