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SPRAVODAJSTVO

LIEČEBŇA DLHODOBO CHORÝCH V NEMOCNICI S POLIKLINIKOU V BREZNE

Vekový priemer pacientov v Liečebni dlhodobo chorých
sa začína posúvať do nižších vekových skupín
Milí čitatelia, prinášame
vám sériu článkov, v ktorých postupne predstavujeme jednotlivé oddelenia
Nemocnice s poliklinikou
v Brezne.
Pokračujeme
Liečebňou dlhodobo chorých, kde vlani hospitalizovali 276 pacientov. Vekový priemer, ktorý býval
v minulých desaťročiach
okolo 70 – 75 rokov, sa začína posúvať do nižších
vekových skupín. V poslednom roku prevažujú
mladšie ročníky narodenia 1955 – 1970.
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V Liečebni dlhodobo
chorých hospitalizujú pacientov po indikácii praktickými
lekármi, väčšinu predstavujú
pacienti prekladaní z akútnych lôžkových oddelení nemocnice alebo aj z iných nemocníc.
BREZNO.

Zdravotný personál LDCH
Oddelenie funguje pod vedením primárky Emílie Bučkovej (prvá sprava).

cha, preto našim pacientom
„Časté sú komplikácie žiloumožňujeme realizáciu aj vej nedostatočnosti na dolv tomto smere,“ uviedla pri- ných končatinách s vredmi
Liečebňa dlhodobo chorých márka Emília Bučková.
predkolení, ischemické kom(LDCH) je súčasťou nemocniplikácie aterosklerózy dolce, preto poskytuje dostupné Starostlivosť poskytujú
ných končatín, poruchy vedokomplexné vyšetrovacie me- pacientom so širokou
mia po ťažkých úrazoch hlavy
tódy, prípadne odosiela pa- škálou ochorení
s poruchami vedomia na
cientov na odborné vyšetrenie V LDCH sa podľa slov primár- úrovni kómy, psychiatrické
do iných zdravotníckych za- ky liečia najmä pacienti stred- diagnózy.“
riadení, na komplexnú farma- ného a vyššieho veku, tomu
koterapiu či rehabilitáciu. „V odpovedajú aj najčastejšie Najstarší pacient mal 99
prípade potreby realizujeme ochorenia: kardiovaskulárne, rokov
malé intervenčné výkony ako najmä srdcové hemodyna- Vlani v LDCH hospitalizovali
brušná punkcia, pleurálna mické zlyhávania, stavy po 276 pacientov, z toho 160 žien
punkcia, v spolupráci s gas- náhlych cievnych mozgových a 116 mužov, pričom vekový
troenterológom a chirurgom príhodách či už ischemických priemer, ktorý býval v minuinštaláciu sondy do žalúdka alebo po krvácaní, diabetes lých desaťročiach okolo 70 – 75
k nutrícii pacienta, ktorý nie je mellitus a jeho komplikácie, rokov, sa začína posúvať do
schopný prijímať stravu ústa- stav po zlomeninách – najčas- nižších vekových skupín. „V
mi. K bio-psychosociálnej in- tejšie bedrový kĺb, panva, ko- poslednom roku prevažujú
tegrite patrí aj duchovná úte- lená.
mladšie ročníky narodenia
Poskytujú aj duchovnú
útechu
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1955 – 1970. Hospitalizujeme
podľa potreby aj pacientov od
19. roku života, náš najstarší
pacient mal 99 rokov,“ vysvetlila Emília Bučková.
LDCH sa nachádza na prízemí lôžkovej časti nemocnice a pozostáva zo 6 izieb – 1
šesťposteľová, 1 päťposteľová, 2
trojposteľové, 1 dvojposteľová
a 1 jednoposteľová. „Vybavené
sú 17 elektrickými polohovacími posteľami, z toho dve sú
nové s rozšírenými funkciami. „Pacienti podľa stavu majú antidekubitný matrac, pričom 4 matrace máme úplne
nové, ktoré nám tento mesiac
darovali Lions Club Brezno
a Hotel Partizán Tále. V jednej
izbe je napojený kyslík ku
všetkým trom posteliam.

K dispozícii máme odsávačku
na toaletu dýchacích ciest pre
pacientov, ktorí nevedia vykašliavať. Na každej izbe je
možnosť mať pri posteli pacienta toaletnú stoličku, čo je
výhodou pre čiastočne mobilných pacientov. Čo nám chýba, je zdvíhacie zariadenie
a možnosť sprchovania pacienta na lôžku,“ uviedla primárka.
Zo zdravotného personálu
rizikovou skupinou sú
sestry

Starostlivosť v LDCH personálne zabezpečuje lekárka, vrchná sestra, 6 sestier, asistentka, 6 sanitárov a dokumentačná pracovníčka na
čiastočný úväzok. V pracovných dňoch rehabilitáciu pacientov zabezpečuje rehabilitačná pracovníčka z FRO. „Toho času je dostatok nižšieho
zdravotného personálu, ale riziková skupina sú sestry, tri sú
v dôchodkovom veku, z toho 2

pracujú na čiastočný úväzok,
nie je obsadené 1 lekárske
miesto.“ LDCH v rámci breznianskej nemocnice spolupracuje so všetkými vyšetrovacími zložkami a odbornými ambulanciami.
Víziou je aj prebudovanie
izieb či doplnenie
personálneho stavu

A aké sú vízie LDCH do budúcnosti? „Prebudovanie izbového fondu na maximálne
s tromi lôžkami, vytvoriť aspoň 1 izbu s integrovaným sociálnym zariadením, rozšíriť
dostupnosť kyslíka aspoň na
ďalšiu izbu, či rekonštrukcia
kúpeľne na bezbariérovú. Treba tiež doplniť všetky postele
elektricky polohovateľnými či
do personálneho stavu prijať
lekárku (je v predatestačnej
príprave) a rehabilitačného
pracovníka len pre naše oddelenie,“ uzavrela primárka
Emília Bučková.
MONIKA DOLŇANOVÁ

Výťažok z fašiangových osláv
v Brezne primátor odovzdal Simonke
Vedenie mesta minulý
týždeň v utorok odovzdalo výťažok z fašiangových osláv rodine Simonky, ktorá je od narodenia ťažko zdravotne
postihnutá.

Fašiangová veselica
na námestí v Brezne sa už niekoľko rokov neodmysliteľne
spája s pomocou tým, ktorí to
najviac potrebujú. Aj tentokrát si návštevníci podujatia
v piatok 1. marca mohli za
dobrovoľný príspevok pochutnať na charitatívnom
primátorskom guláši a rovnako aj na voňavých pampúšikoch od seniorov z denného
centra Prameň. Organizátor
podujatia mesto Brezno sa
tentokrát rozhodol podať pomocnú ruku a venovať celý
výťažok z tejto akcie charitatívneho rozmeru 17-ročnej Simonke Muchovej z Brezna,
ktorá je od narodenia ťažko
BREZNO.
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O Nízkotatranský pohár
vlekárov Chopok – juh
Výsledky: muži do 50 rokov: Martin Belko, Krpačovo,
Matej Gašparík, Chopok, Lukáš Trajteľ, Tále, muži nad 50
rokov: Braňo Bánik, Chopok,
Miroslav Medveď, Chopok, Ján
Švarc, Krpačovo, ženy: Veronika Pribilová, Chopok, Ivana
V kategóriách súťaže vlekárov Budajová, Chopok, Lucia Pádo 50 a nad 50 rokov súťažilo 42 lenkášová, Chopok.
pretekárov.
Vladimír Libič
Dňa 18. marca sa na Chopku za nepriaznivého počasia uskutočnili lyžiarske
preteky vlekárov zo štyroch lyžiarskych stredísk
v dvoch kolách obrovského slalomu.

FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

zdravotne postihnutá, trpí
detskou mozgovou obrnou.
Odkázaná je na celodennú
starostlivosť a pomoc, ktorú
jej poskytuje mamka, pomáhajú aj Simonkin brat a otec-

ko. V utorok 19. marca primátor mesta Tomáš Abel a vedúca
odboru
starostlivosti
o obyvateľa Janka Lemberková výťažok z podujatia 500 eur
odovzdali Simonkinej ma-

mičke. Vďačná rodina túto sumu použije na zakúpenie špeciálneho vozíka. Všetkým,
ktorí prispeli do zbierky, patrí
veľké poďakovanie.
MONIKA DOLŇANOVÁ

