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V dvoch neurologických ambulanciách
vyšetria denne asi 50 pacientov
Milí čitatelia, prinášame
vám sériu článkov, v kto-
rých postupne predstavu-
jeme jednotlivé oddelenia
Nemocnice s poliklinikou
v Brezne. Pokračujeme
neurologickým oddele-
ním, na ktorom ročne hos-
pitalizujú 1250 pacientov,
v dvoch neurologických
ambulanciách ich do roka
vyšetria asi 10000.

BREZNO. Neurologické oddele-
nie a ambulantnú zložku per-
sonálne zabezpečuje primár
Ivan Droppa, jeho zástupca
Bronislav Zlevský a ďalší sied-
mi lekári – Jana Fischerová,
Janka Tapajčíková, František
Pelikán, Miriama Chovancová,
Pavlo Kostyschak, Lucia Luká-
čová a Ivana Mojžišová. Vrch-
nou sestrou oddelenia je Mar-
tina Gracová.

Najväčšie zastúpeniemajú
ochorenia chrbtice a
pohybovéhoaparátu
Neurologické oddelenie zabez-
pečuje špecializovanú starost-
livosť v oblasti akútnej a chro-
nickej neurologickej proble-
matiky. Ako povedal primár
Ivan Droppa, ročne hospitali-
zujú asi 1250pacientov, 70%pre
neodkladnú, akútnu starostli-
vosť a 30 % pre plánovanú hos-
pitalizáciu. „Najčastejšími
diagnózami sú cievna mozgová
príhoda, tranzitórna ischemic-
ká ataka, epilepsia, demencia,
Parkinsonova choroba, poly-
neuropatia, myopatia, tumory
mozgu, Lymská borelióza, ne-

uroinfekcie, atď. Najväčšie za-
stúpenie majú však ochorenia
chrbtice a pohybového apará-
tu, čo je z celkového počtu pa-
cientov na oddelení 65 %.“

Na izolačkehospitalizujú
pacientov s infekčnými
ochoreniami
Na oddelení sa nachádza 22 lô-
žok, ktoré sú využité na 80 až 90
%. „Izby sú vybavené štandard-
nými, niektoré elektricky po-
lohovateľnými posteľami, nie-
ktoré s možnosťou antidekubi-
tového matraca. V izolačnej iz-
be umiestňujeme pacientov
s infekčným ochorením, resp.
s poruchami správania ohro-

zujúcimi seba a okolie. Ochr-
nutých pacientov pravidelne
polohujeme a umiestňujeme
na antidekubitový matrac, pri
zmenách polohy a pri hygiene
v kúpeľni ich presúvame elek-
trickým prenosným zdvíhacím
zariadením,“ uviedol Ivan
Droppa.

Vambulanciáchvyšetria
ročnev priemere 10 000
pacientov
V rámci urgentného príjmu pri
vstupe do nemocnice sa nachá-
dza neurologický urgentný
príjem. „V tejto akútnej ambu-
lancii v ústavnej pohotovost-
nej službe službukonajúci lekár

počas pracovnej doby zabezpe-
čuje vyšetrenia akútnych pa-
cientov, so závažnými prí-
znakmi, resp. privezených po-
sádkou RZP či RLP. Denne ich
v priemere vyšetríme 8 -10.“
V poliklinickej časti sú aj dve

neurologické ambulancie
s dvoma lekármi a kvalifikova-
nou zdravotnou sestrou, ktorí
denne vyšetria v priemere 50
pacientov, do roka až 10 000.

Prístrojová technikav
laboratóriu sapohybuje do
150 tisíc eur
Podľa slov primára, súčasťou
ambulantnej časti je aj elektro-
fyziologické laboratórium,

ktoré tvorí vyšetrovanie elek-
trickej aktivity mozgových bu-
niek a tiež periférnych nervov,
svalov, nervovosvalových spo-
jení, ALT a pod. „Vysokokvali-
fikovaný atestovaný lekár
s praxou a zaškolením vyko-
náva aj ultrasonografiu moz-
gových tepien. Prístrojová
technika v elektrofyziologic-
kom laboratóriu a sonografic-
kom laboratóriu sa pohybuje od
120 do 150 tisíc eur.“

Jednou z vízií je denný
stacionárna liečbubolesti
pohybového systému
Ako každé oddelenie aj neuro-
logické má svoje vízie do bu-
dúcnosti. Podľa slov Ivana
Droppu, okrem iného k nim
patrí rekonštrukcia oddelenia
(vnútorné priestory, kúpeľne,

toalety, izby s maximom dvaja
chorí na izbe, vrátane vybave-
nia izieb), výmena a znovu ob-
novenie parku rehabilitačných
pomôcok, invalidných vozí-
kov, chodítok, zdvíhacích za-
riadení. „Tiež obnova technic-
kého vybavenia JIS, elektrofy-
ziologického laboratória, roz-
vinutie starostlivosti o bolesti-
vé stavy, otvorenie špecializo-
vanej poradne a denný staci-
onár so zameraním na liečbu
bolesti pohybového systému,
stabilizácia lekárov a sestier,
zlepšenie publikačnej a pred-
náškovej činnosti. V spolupráci
s rehabilitačným oddelením
chceme dotiahnuť komplexnú
starostlivosť o pacientov
s ochrnutím,“ uzavrel primár
neurologického oddelenia.

MONIKADOLŇANOVÁNa neurologickom oddelení
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Primár Ivan Droppa a lekárka Jana Fischerová
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NEUROLOGICKÉ ODDELENIE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V BREZNE (2. ČASŤ)

Žiadajte o dotáciu na podporu udržania
a obnovy pamiatkovej zóny mesta Brezno
Výzva na podávanie žia-
dostí o dotáciu na rok 2019
z účelového fondu z roz-
počtu mesta Brezno
v zmysle VZN 2/2018
o podmienkach poskyto-
vania nenávratného fi-
nančného príspevku mes-
ta na podporu udržania
a obnovy pamiatkovej zó-
nymestaBrezno.

1. O finančnú dotáciu môžu
žiadať
O nenávratný finančný

príspevok môžu žiadať fyzické
a právnické osoby, ktoré sú
vlastníkmi, prípadne užíva-
teľmi budov a objektov v pa-
miatkovej zónemesta.
2. Finančnú dotáciu je mož-
né použiť na:
– rekonštrukciu, opravy

a udržiavacie práce na ulič-
ných fasádach budov,
– výmenu a rekonštrukciu

dverí, brán, okien, výkladov na
uličnej fasáde,
– výmenu strešnej krytiny

z uličného pohľadu ( viditeľnej
z verejného priestranstva),

– reštaurovanie a obnovu
hodnotných historických ar-
tefaktov a architektonických
prvkov viditeľných z verejné-
ho priestranstva,
– práce týkajúce sa pamiat-

kového výskumu budov a ob-
jektov nariadeného prísluš-
nýmpamiatkovýmúradom
– nasvietenie fasád budov,
– v odôvodnených prípa-

doch je možné poskytnúť ne-
návratný finančný príspevok
na tieto prvky aj na nových bu-
dovách postavených v prelu-
kách pôvodnej zástavby.
3. Finančná spoluúčasť žia-
dateľa na projekte je nevy-
hnutnáminimálne vo výške 50
% z celkových predpoklada-
ných nákladov projektu a je
obligatórnou podmienkou po-
skytnutia finančnej dotácie.
4. Maximálna výška fi-
nančnej dotácie priznanej
mestom v zmysle tohto VZN je
2000 eur na jeden projekt.
5. Žiadosti o finančnú dotá-
ciu podávajú žiadatelia pí-
somne v papierovom forme.

6. Elektronický formulár
žiadosti je zverejnený na we-
bovom sídle mesta:
www.brezno.sk
7. Žiadosti o finančnú dotá-
ciu žiadateliamôžu podať
– osobne do podateľne Mest-

ského úradu Brezno, Nám.
M.R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
– poštou na adresu Mestský

úrad Brezno, Nám. M.R. Šte-
fánika 1, 977 01 Brezno bez ča-
sového obmedzenia počas ce-
lého roka.
– elektronicky na adresu

podatelna@brezno.sk, pričom
takto podaná žiadosť musí byť
opatrená zaručeným elektro-
nickým podpisom podľa oso-
bitných predpisov
8. Povinné prílohy k žiados-
ti:
1) Popis pripravovaného pro-
jektu (aktivity) a jeho cieľ
2) Výpis z úradnej evidencie
alebo registra, v ktorom je žia-
dateľ evidovaný – nie starší ako
3 mesiace ku dňu podania žia-
dosti – fotokópia
3) Doklad preukazujúci
oprávnenie konať v mene žia-

dateľa, ak to nevyplýva priamo
z dokladu o právnej subjekti-
vite – fotokópia
4) Čestné prehlásenie žiada-
teľa, že nemá žiadne záväzky
voči mestu Brezno ani práv-
nickým osobám, ktorých za-
kladateľom (zriaďovateľom) je
mesto
5) Potvrdenie o zriadení účtu
v banke
6) Doklad o preukázaní
vlastných zdrojov na spoluú-
časť
7) List vlastníctva
8) Stavebné povolenie / ohlá-
senie drobnej stavby
9) Stanovisko KPÚ Banská
Bystrica
10) Projekt, štúdia, fotodoku-
mentácia (pôvodný stav, nový
stav), vypracovaný položkovi-
tý rozpočet projektu
11) Doklady o skutočných ná-
kladoch na stavbu /príslušný
stavebný prvok
9. O poskytnutí dotácie roz-
hoduje na základe návrhu ga-
rantamestské zastupiteľstvo.
10. Žiadosti o dotáciu môže-
te podávať do 15. apríla
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V synagóge otvorili výstavu
Márie Kráľovej Vojčiakovej
Minulý týždeňv utorok
sav synagógeuskutoč-
nila vernisážautorskej
výstavyM.K.Vojčiakovej
s názvomAquamarin.

BREZNO. Výstavu si môžete
pozrieť do konca marca, a to
v pondelok od 11.00 do 13.00,
od 15.00 do 17.00, v stredu od
10.00 do 12.00 a v piatok od
10.00 do 12.00 a od 15.00 do
17.00. Maliarku Máriu Kráľo-
vú Vojčiakovú predovšetkým

inšpiruje pozorovanie, a to
realistického modelu, príro-
dy a ľudí, ktoré zachytáva
vlastným štýlom alebo ich
transformuje do rozličných
poloabstraktných a abstrakt-
ných foriem. No súčasne ju
inšpiruje aj pozorovanie abs-
traktných škvŕn. Tie začle-
ňuje do veľkorozmerných ob-
razcov, ktoré okrem abs-
traktnejších foriem pripomí-
najú naopak prírodu, okolitý
svet či časti reality. (R)


