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Na chirurgickom oddelení počas operácií
používajú najmodernejšiu techniku
Milí čitatelia, prinášame
vám sériu článkov, v kto-
rých postupne predstavu-
jeme jednotlivé oddelenia
Nemocnice s poliklinikou
v Brezne. Pokračujeme
chirurgickým oddelením,
na ktorom ročne vykona-
jú asi 1200 operácií. Primá-
rom je Milan Darmo a vr-
chnou sestrou Marcela
Goceliaková.

BREZNO. Chirurgia, ako základ-
ný medicínsky odbor, sa zaobe-
rá diagnostikou a liečbou chi-
rurgických ochorení a úrazov.

Starostlivosť poskytujú
pacientom aj mimo spádu
okresu Brezno
Chirurgické oddelenie brez-
nianskej nemocnice poskytuje
kvalifikovanú zdravotnú sta-
rostlivosť v oblasti všeobecnej
a cievnej chirurgie a traumato-
lógie pacientom zo spádovej
oblasti okresu Brezno, ale aj
mimo spádu, vzhľadom k blíz-
kosti známeho lyžiarskeho
strediska na Chopku, ako i pa-
cientom s úrazom zo zahrani-
čia. „Medicínske a ošetrovateľ-
ské postupy zdravotnej starost-
livosti zahŕňajú prevenciu,
diagnostiku a liečbu ochorení
a úrazov, s cieľom zlepšenia
zdravotného stavu pacienta.
Vykonávame tiež konziliárnu
činnosť a spolupracujeme
s vyššími pracoviskami chirur-
gie, traumatológie či neurochi-
rurgie v Banskej Bystrici,“
uviedol primár oddelenia Mi-
lan Darmo.

Ročne vykonajú asi 1200
operácií
V brušnej chirurgii robia kla-
sické operačné výkony na ce-
lom tráviacom trakte, vrátane
onkologických ochorení a la-
paroskopické operácie (žlční-
ka, apendixu, prietrží), prsní-
kov, varixov DK, artroskopické

operácie kolien, ortopedické
zákroky, úrazové operácie, pre-
dovšetkým zlomenín končatín
– osteosyntézy (okrem hlavy
a chrbtice). „Počas operácií po-
užívame najmodernejšiu tech-
niku, máme kúpenú špičkovú
HD laparoskopickú vežu, har-
monický skalpel, staplery, ar-
troskop či rtg C-rameno. Roč-
ne vykonáme asi 1200 operácií,
ako aj množstvo menších vý-
konov v rámci jednodňovej
ambulantnej starostlivosti
(JAS) a ambulancií. Hospitali-
zujeme viac ako 2000 pacien-
tov, množstvo vybavíme am-
bulantne.“

Na oddelení sa nachádza 45
lôžok
Chirurgické oddelenie sa na-
chádza na 3. poschodí lôžkovej
časti nemocnice a pozostáva
z dvoch ošetrovacích jednotiek
– mužskej a ženskej časti, s cel-
kovým počtom 45 lôžok. „Dve
dvojlôžkové izby sú nadštan-
dardné so samostatnými hy-
gienickými zariadeniami, TV
a samostatne vybudované, sta-
vebne oddelené septické jed-
notky so 6 lôžkami, WC a kú-

peľňou, ktoré slúžia pri liečbe
pacientov s infekčnými kom-
plikáciami. Na oddelení mužov
a žien sme s pomocou vedenia
nemocnice zrekonštruovali
hygienické zariadenia, ktoré
dnes zodpovedajú bežným
štandardom,“ opísal Milan
Darmo. Pri poskytovaní inten-
zívnej starostlivosti a pri váž-
nych pooperačných stavoch
majú vyčlenené lôžka na OAIM.

Súčasťou poskytovania chi-
rurgickej starostlivosti sú aj
chirurgická a traumatologická

ambulancia, ktoré majú ordi-
načné hodiny denne v pracov-
ných dňoch od 7.00 do 15.00, po
pracovnej dobe, cez sviatky
a víkendy zabezpečujú chirur-
gickú a úrazovú pohotovosť le-
kári v rámci pohotovostných
služieb na urgentnom príjme.
Cievna ambulancia ordinuje
v poliklinickej časti nemocnice
dva dni v týždni.

Súčasťou je aj operačný
trakt pozostávajúci z troch
operačných sál

Zdravotnú starostlivosť na chi-
rurgickom oddelení zabezpe-
čuje kolektív 12 lekárov (skú-
sených a erudovaných chirur-
gov a traumatológov ), zdravot-
ných sestier a ostatného perso-
nálu. „V rámci operačnej sta-
rostlivosti spolupracujeme aj so
4 externými lekármi so špecia-
lizáciou chirurgia, traumatoló-
gia, ortopédia,“ povedal pri-
már Milan Darmo. Podľa jeho
slov, súčasťou chirurgického
oddelenia je operačný trakt po-
zostávajúci z 3 operačných sál,
so samostatným personálom
a prístrojovým vybavením pre
brušnú chirurgiu, traumatoló-

giu, laparoskopiua operačnýsál
s kompletným vybavením
v rámci JAS.

A aké sú vízie oddelenia do
budúcnosti? „Na chirurgii by
sme chceli zachovať rozsah
operatívy a kvalitu poskytova-
nej zdravotnej starostlivosti aj
v kontexte s pripravovanou
kompletnou rekonštrukciou
urgentného príjmu a operač-
ných sál, ktorá by mala pri-
niesť skvalitnenie služieb a vy-
bavenia novými operačnými
stolami, svietidlami a prístro-
jovou technikou,“ uzavrel pri-
már Milan Darmo.
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CHIRURGICKÉ ODDELENIE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V BREZNE

Deň ľudovej rozprávky
Šestnástymarec 1828 je
dňom,kedyuzrel svetlo
sveta slovenský spisova-
teľ a zberateľ ľudových
rozprávokPavolDobšin-
ský. Právena jehopočesť
je tentodátumvyhlásený
zaDeň ľudovej rozprávky.

BREZNO. Prostredníctvom roz-
právok si výročie jeho narode-
nia pripomenuli poduja-
tím vMestskej knižnici v spo-
lupráci s MO MS v Brezne pre
deti v meste. Téma bola veľmi
prozaická, všedná, a to jedlo.Nie
však ledajaké, ale rozprávkové.
Pocity spojené s jedlom, potra-
vou a hladom ľudstvo sprevá-
dzajú od nepamäti. Veľa ľudí
v minulosti poznalo až pridobre
z vlastnej skúsenosti obávané
pazúry hladu a farbisté opisy

prázdneho žalúdka, ktorý až
k chrbtovej kosti prirástol.
A preto niet divu, že na ne na-
trafíme aj v rozprávkach, kde
zďaleka nie je iba prijímanie ži-
vín pre telo. Veď ako by básnik
povedal bez jedla a pitia nebolo
by žitia. Na zabezpečenie potra-
vy a odohnanie hladu sa využí-
vali rôzne postupy ba aj čary, le-
bo hladný, aby sa nasýtil, je
schopný urobiť čokoľvek. A prá-
ve rozprávky sú toho dôkazom,
čo všetko hrdinovia musia pod-
stúpiť, aby sa zasýtili, ale aj sa
naučili jedlo vážiť si, lebo, kto si
chlieb nevážil, toho na kameň
premenili. V rozprávkach je
častý, okrem zahnania hladu, aj
ďalší rozmer jedla, a to prenos
sily a iných žiadaných vlast-
ností. Stačí spomenúť prastarý
a na celom svete známy spôsob

získania odvahy a moci určité-
ho zvieraťa zjedením časti jeho
tela, poväčšine srdca, alebo vy-
pitie vína, ktoré dodávalo sily za
dvadsať chlapov. Ale pomocou
jedla sa dalo aj uškodiť, naprí-
klad po zjedení plodov narastie
veľký nosisko, alebo otrávené
ovocie zabíja a pod. Nakoniec
deti popustili uzdu svojej fan-
tázie a vymýšľali rozprávkové
menu pre rozprávkových hrdi-
nov a zoznámili sa tiež s oble-
čením, ktoré v minulosti nosie-
vali chlapi v Šumiaci, a pomor-
dovali si hlavy s niektorými ar-
chaickými slovami. Dnešné deti
našťastie hlad nepoznajú, neve-
dia ho ani opísať, a tak vám
všetkým želám, aby ste nikdy
neokúsili hlad a mali dobrú
a výživnú „stravu“ v najširšom
zmysle slova. (MB)FOTO: PETER BERČÍK


