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Tlačová správa   

Ozónová terapia – liečba pre 21. storočie 

 
Humenné (17. februára 2008) – Nemocnica A.Leňa v Humennom rozšírila v neurológii 

liečebné metódy o liečbu ozónom – Ozónoterapiu. 

 

„Ide o multidisciplinárnu metódu, ktorá dopĺňa klasické liečebné postupy. Jej využitie je 

širokospektrálne a vychádza z účinkov pôsobenia ozónu na ľudský organizmus – zvyšuje 

prekrvenie a urýchľuje hojenie tkanív, ničí baktérie, vírusy, plesne, potláča alergické 

reakcie, mobilizuje imunitný systém, má analgetický účinok a popisuje sa aj protinádorový 

účinok ozónu“, povedal MUDr. Milan Fekeč, generálny riaditeľ nemocnice. „Použitie 

ozónoterapie nemá prakticky žiadne negatívne vedľajšie účinky na organizmus, na rozdiel 

od iných medikamentóznych a invazívnych liečebných metód“, dodal MUDr. Fekeč. 

 

Medicínsky ozón sa vyrába v špeciálnom prístroji (generátor ozónu) z bežného kyslíka. 

Ozónom sa nasycuje voda, fyziologický roztok,  prípadne vlastná krv pacienta a následne sa 

môže aplikovať na kožu, do dutín, inravenózne (do žily), paravertebrálne (k vyklenutej 

platnične). Spôsob aplikácie záleží od konkrétneho ochorenia, ktoré chceme ovplyvniť. 

 

„V nemocnici A. Lena Humenné v súčasnosti požívame ozón na liečbu bolestí chrbta pri 

poškodení medzistavcových platničiek a plánujeme pri niektorých prevažne zápalových 

gynekologických ochoreniach“, hovorí Dr. Fekeč a ako príklad uvádza, „Pri vyklenutých 

platničkách sa ozón aplikuje pomocou špeciálnej ihly k miestu vyklenutia medzistavcovej 

platničky, ktorá tlačí na  nervový koreň. Táto aplikácia sa vykonáva pod CT kontrolou. Celý 

zákrok trvá pár minút, pričom úľava od bolesti je skoro okamžitá a úplný efekt sa dostaví 

spravidla do 1 mesiaca. Ozón sa aplikuje lokálne v plynnom stave. 

  

Ozónová terapia je aplikácia medicínskeho ozónu pre liečebné účely. Rozvoj tejto liečebnej 

metódy prebieha viac ako 100 rokov. Liečba ozónom je rozšírená hlavne v Taliansku, 

Španielsku, Nemecku, Rakúsku, v posledných rokoch aj v Česku a začína sa úspešne 

používať aj na Slovensku. 

 

 

 
Prevádzkovateľom Nemocnica Andreja Leňa v Humennom je nezisková organizácia Nemocnica 

Andreja Leňa v Humennom, ktorej zakladateľom je  spoločnosť Spoločné zdravotníctvo a.s. Ide 
o spoločný podnik Prešovského samosprávneho kraja, ktorého podiel predstavuje 34% a spoločnosti 

Svet zdravia, s podielom 66% ktorá je súčasťou skupiny J&T. Viac na www.nsphe.sk. 
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