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Hospitalizovaným novorodencom smatkami sa snažia
v nemocnici vytvoriť takmer rodinné prostredie
Milí čitatelia, prinášame
vám sériu článkov, v kto-
rých postupne predstaví-
me jednotlivé oddelenia
Nemocnice s poliklinikou
v Brezne. Začíname det-
ským a novorodeneckým
oddelením, ktoré posky-
tuje nepretržitú zdravot-
nú starostlivosť pre deti,
a to od novorodencov až
do 19. roku života.

BREZNO. Detské oddelenie sa
nachádza na 1. poschodí lôž-
kovej časti nemocnice a jeho
neoddeliteľnou súčasťou je
novorodenecký úsek na 5. po-
schodí nemocnice spolu s pô-
rodnicou a šestonedelím.

Vspádovej oblastimajúasi
13 000detí
Zdravotnú starostlivosť na
oddelení poskytujú v súlade
s najnovšími poznatkami
medicíny, o čo sa stará pra-
covný tím 9 lekárov, 15 eru-
dovaných detských a novoro-
deneckých sestier (vedúcou
sestrou je Zina Veždúrová) a 4
sanitárky. Ako informoval
primár Norbert Surový, mo-
mentálne 3 lekárky sú na ma-
terskej dovolenke a spolupra-
cujú aj s 2 externými lekármi.
„Na čiastočný úväzok u nás
pracuje detská neurologička
Zuzana Muránska a doktor
Vladimír Holec, ktorý má bo-
haté skúsenosti s prácou vo
Veľkej Británii, kde pracuje
ako detský anesteziológ a in-
tenzivista.“

Detské a novorodenecké
oddelenie poskytuje nepretr-
žitú zdravotnú starostlivosť
pre deti všetkých vekových
kategórií, od novorodencov až
do dovŕšenia 19. roku života.
„V spádovej oblasti máme pri-
bližne 13 tisíc detí. Poskytu-
jeme nemocničnú i ambu-
lantnú zdravotnú starostli-

vosť. Po 22. hodine vykonáva-
me zdravotnú starostlivosť na
detskom urgente, v priesto-
roch detskej príjmovej ambu-
lancie,“ vysvetlil primár.

Vsúlade s chartoupráv
dieťaťaprijímajúpacientov
do6 rokovs rodičom
Detské oddelenie má kapacitu
20 lôžok, rozdelených v 9 iz-
bách, z toho 2 sú vyhradené
pre intenzívnu starostlivosť.
Novorodenecký úsek má 8 lô-
žok pre novorodencov spolu
s matkami (rooming in) a 2
moderné inkubátory.
„Štandardné izby prematku

s dieťaťomdo 3 rokov sú 2- lôž-
kové. Na izbách pre väčšie de-
ti je lôžok päť a v každej je TV.
Máme aj 2 nadštandardné iz-
by s vlastným sociálnym za-
riadením, TV a spotrebnou
elektronikou. Tie sú za prípla-
tok 10 €/noc. Na celom odde-
lení je bezplatná Wi-Fi. V sú-
lade s chartou práv dieťaťa

prijímame dieťa do 6 rokov
s rodičom, ak to prevádzka
oddelenia dovolí, prijímame
rodičov aj k starším deťom,
neraz aj tínedžerom,“ uviedol
Norbert Surový.
Na novorodeneckom odde-

lení sa nachádzajú tri štan-
dardné dvojlôžkové izby, jed-
na švôrlôžková a jedna nadš-
tandardná s vlastným sociál-
nym zariadením.

Najväčší početdetí
hospitalizujú s ochorením
dýchacích ciest
Na oddelení hospitalizujú pri-
bližne 950 pacientov ročne.
Najčastejšou príčinou sú
ochorenia dýchacích ciest –
zápaly pľúc, priedušiek, prie-
dušničiek,p rínosových dutín,
stredného ucha, hrtana, an-
gíny.
„Nasledujú ochorenia zaží-

vacieho traktu – zápaly ústnej
dutiny, žalúdka a čriev, zápa-
ly slepého červa, pankreasu,

pečene. Ďalej sú to ochorenia
močových ciest – zápaly obli-
čiek, močového mechúra
a močovej rúry. V sezóne sú
časté alergické ochorenia- as-
tma, kožná žihľavka, kompli-
kácie sennej nádchy, potravi-
nové alergie. Prijímame aj
úrazové stavy (otrasy mozgu,
pomliaždenia brucha, hrud-
níka). Pri závažnejších sta-
voch dieťa bezodkladne pre-
kladáme do fakultnej nemoc-
nice v Banskej Bystrici.“

Zvýťažku z benefičného
koncertukúpili prístroj na
podporudýchania
Poslaním celého tímu oddele-
nia je poskytovať deťom čo
najlepšiu zdravotnú starostli-
vosť. Podľa slov primára, na to
však treba dostatok erudova-
ného personálu, dobré prí-
strojové vybavenie a vhodné
priestory. Zamestnanci sa
kontinuálne vzdelávajú, po-
niektorí pripravujú na ates-

tačné skúšky, pravidelne sa
zúčastňujú na krajských a ce-
loslovenských školiacich ak-
ciách a seminároch.

„Postupne v rámci našich
finančných možností obno-
vujeme prístrojovú techniku.
V spolupráci so sponzormi
sme pre novorodenecký úsek
kúpili nový inkubátor, odsá-
vačku a monitor životných
funkcií. Z výťažku z benefič-

ného koncertu sme zasa kú-
pili prístroj na podporu dý-
chania pre detské oddelenie.
Plánujeme komplexnú re-
konštrukciu nemocnice, vrá-
tane detského oddelenia, kto-
rá zvýši komfort pacienta
i hygienický štandard na úro-
veň spĺňajúcu prísne európ-
ske normy,“ dodal na záver
Norbert Surový.
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DETSKÉ A NOVORODENECKÉ ODDELENIE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V BREZNE

Začali ste stavať bez povolenia? Alebo ste stavbu
ani neohlásili? Hrozí vám niekoľko tisícová pokuta
Ajkeďsavedeniebrez-
nianskej samosprávy
problémus čiernymi stav-
bamipostavilo čelom,po-
žadovanýefekt sanedo-
stavil a čierne stavbyna-
ďalej zostávajúbežnou
realitoukaždodenného
života.

BREZNO. K najčastejším poru-
šeniam stavebného zákona
dochádza ak :
- stavebník uskutočňuje

stavbu bez stavebného povo-
lenia (ohlásenia) alebo v roz-
pore s ním,
- stavebník užíva stavbu bez

kolaudačného rozhodnutia,
pokiaľ je také rozhodnutie po-
trebné.

Pozorna sankcie
Sankcie sú odstupňované pod-
ľa druhu závažnosti konania.
Stavebník – fyzická osoba

môže byť napríklad za usku-
točňovanie novej stavby bez
stavebného povolenia alebo
v rozpore s ním potrestaný
pokutou až do výšky 33 193,90
eura. Za identické konanie
môže byť právnická osoba po-
trestaná pokutou až do výšky
165 969,60 eura.
Za vykonávanie stavby bez

stavebného povolenia v chrá-
nenom území alebo v ochran-
nom pásme či na pozemku,
ktorý nie je určený na zasta-
vanie, najmä na poľnohospo-
dárskom alebo lesnom pozem-
ku, môže byť fyzická osoba po-
trestaná pokutou až do výšky

165 969,60 eura.
Ustanovenia o sankciách

a výškach pokút platia rovna-
ko na právnickú osobu alebo
fyzickú osobu oprávnenú na
podnikanie, ktorá uskutočňu-
je stavbu ako zhotoviteľ.
Pracovníci mesta budú aj

v nastupujúcom roku nekom-
promisne postupovať proti
čiernym stavbám a ich reali-
zátorom. Využijú všetky zá-
konné možnosti na odstráne-
nie tohto protiprávneho kona-
nia stavebníkov, vrátane takej
výšky pokút, aby stavebníci od
týchto praktík upustili.
Úplne bežnými pokutami

bude 3000 eur pre fyzické oso-
by a 5000 eur pre právnické
osoby.
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