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SPRAVODAJSTVO

ODDELENIE ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY V NEMOCNICI S POLIKLINIKOU V BREZNE

Odmenou pre personál je stretnúť na ulici zdravého
pacienta, ktorý ležal na oddelení v ohrození života
Milí čitatelia, prinášame
vám sériu článkov, v ktorých postupne predstavujeme jednotlivé oddelenia
Nemocnice s poliklinikou
v Brezne.
Pokračujeme
oddelením anestéziológie
a intenzívnej
medicíny,
kde ročne hospitalizujú 149
pacientov a skoro všetci
vyžadujú prístrojovú podporu orgánov. Práca lekára na tomto oddelení je po
fyzickej i psychickej stránke mimoriadne vyčerpávajúca.

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
(OAIM) je umiestnené v samostatnom bloku na prvom
poschodí breznianskej nemoc- FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK
nice, v tesnom susedstve operačného traktu, so samostat- všetky druhy celkovej zvodnej
ným vchodom.
a lokálnej anestézy. V ambulantnej anestéziologickej amPrijímajú pacientov, u
bulancii dva dni v týždni
ktorých hrozí zlyhanie
v utorok a piatok vyšetrujeme
základných životných
pacientov pred anestézou
funkcií
a v algeziologickej každú streOAIM je zložené z troch častí. du poskytujeme starostlivosť
Ako priblížil primár oddelenia pacientov trpiacich chronicJán Mačkin, v lôžkovej na šty- kou bolesťou.“ Na oddelení sa
roch lôžkach poskytujú inten- nachádzajú štyri izby: dospázívnu starostlivosť pre kriticky vacia pre pacientov po komplichorých pacientov so zlyháva- kovanej anestézii, izolačná pre
júcimi alebo zlyhanými orgán- infekčných pacientov a dve sú
mi, ktorí na prežitie vyžadujú prevádzkové s piatimi lôžkami
prístrojovú podporu. „V ane- vybavenými kompletným zastéziologickej časti operova- riadením pre poskytovanie inným pacientom podávame tenzívnej starostlivosti .

Primár Ján Mačkin

BREZNO.

Jedným z problémov je
nedostatok personálu

tier, asistenti a pomocný personál. „Jedným zo základných
problémov dnešného zdravotníctva je nedostatok personálu, lekárov a sestier, čo je samozrejme aj naším veľmi závažným problémom, s ktorým
sa musíme denne boriť. Ľudia
sú chorí nepretržite 24 hodín
a dostupnú nepretržitú intenzívnu a anestéziologickú starostlivosť je nutné pokryť nepretržitou prevádzkou oddelenia,“ uviedol Ján Mačkin.

Na OAIM prijímajú pacientov
so zlyhávaním alebo zlyhaním
jednotlivých orgánov a orgánových systémov, po kardiopulmonálnej resuscitácii, pacientov, ktorí utrpeli úraz
s postihnutím viacerých orgánov alebo so závažnou poruchou vedomia. Ročne ich hospitalizujú 149 a podľa slov primára prakticky skoro všetci
vyžadujú prístrojovú podporu
orgánov, najčastejšie umelú
pľúcnu ventiláciu. Starostli- Musia sa dokázať vyrovnať i
vosť o nich zabezpečuje 5 leká- s neúspechom liečby a
rov, z toho 4 atestovaní, 16 ses- stratou pacienta
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Práca lekára anestéziológa a intenzivistu je podľa primára
OAIM mimoriadne vyčerpávajúca po fyzickej i psychickej
stránke. „Zdravotnícky personál nášho oddelenia pracuje
v nepretržitej prevádzke v stresujúcom prostredí intenzívnej
starostlivosti i operačných sál.
Odmenou pre nás všetkých je
stretnúť na ulici zdravého pacienta, ktorý ešte nedávno ležal
v ohrození života na našom oddelení. Na druhej strane sa personál musí dokázať vyrovnať
i s neúspechom liečby a stratou
pacienta.“
Čoskoro z eurofondov
obnovia prístrojovú
techniku

A aké sú vízie OAIM? „V blízkej

Prezentácia prozaickej prvotiny A. Kováčovej
Telgártsky vodný mlyn spomienky
Keď príde reč o obci Telgárt, väčšine z nás sa pred
očami vybaví známy Telgártsky viadukt, neďaleká
Kráľova hoľa alebo vyvierajúci prameň Hrona.

Pod Besníkom pôsobí Hron ako
malý potôčik, ale postupne silnie priberaním ďalších prítokov. V Telgárte je už z neho
mocný potok, ktorý v minulosti svojou silou poháňal dve
drevené mlynské kolesá s priemerom tri metre. Obdobie čarovného vodného mlynu za-

chytáva Anastázia Kováčová vo
svojej prozaickej prvotine Telgártsky vodný mlyn spomienky. Prezentácia uvedenej knižky sa konala v tretiu marcovú
sobotu za účasti predsedu BBSK Jána Luntera (miestneho
rodáka), Júliusa Lomenčíka,
(profesora na UMB), ktorý mal
na starosti jazykovú úpravu
textu; ako i za účasti starostu
a poslancov obce, rodiny, priateľov a známych. Reštaurácia
hotela Telgárt praskala vo švíkoch, keďže namiesto očakávaných osemdesiat návštevní-

MONIKA DOLŇANOVÁ

Skontrolujte si
platnosť dokladu
Využite možnosť vybaviť
si doklad bez stresu a bez
čakania na príslušnom
oddelení dokladov počas
bežných stránkových dní
ešte pred obdobím letných
dovoleniek.
BREZNO. Nezabúdajte na to, že
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budúcnosti očakávame výraznejšie obnovenie prístrojovej
techniky oddelenia prostredníctvom projektu z eurofondov.
Plánujeme tiež rozširovať diagnostickú a terapeutickú paletu
oddelenia pomocou ultrazvuku,
ako aj výrazne ovplyvniť postoj
k resuscitácii a liečby bolesti
v celej nemocnici. Rozšíriť tiež
chceme algeziologickú starostlivosť o rodiace mamičky. Samozrejme, naše plány sú na
jednej strane limitované technickým vybavením a na druhej
strane je chronický nedostatok
personálu, či už lekárov alebo
sestier, ktorý už teraz zasahuje
do práce v anestéziologickej
ambulancii,“ uzavrel primár
Ján Mačkin.

kov prišlo autorku pozdraviť
niečo cez sto priaznivcov. Bohatý kultúrny program citlivo
popretkávaný úryvkami z krstenej knižky a podrobným životopisom autorky zostavila
a moderátorsky sprevádzala
Eva Hančáková. V programe
účinkovali Kováčovej kolegovia, členovia literárno– umeleckého zoskupenia Club Poeticum Nóvum v Brezne a hudobno spevácka skupina Pri
prameni Hrona. „Vodné mlyny

v minulosti predstavovali spätosť života človeka s rytmom
prírody. Svojou architektúrou
zakomponovanou do čarovných prírodných zákutí na
brehu malých potokov a potôčikov pôsobili nielen zaujímavo, ale aj tajuplne.“ Týmito slovami autorka pozýva čitateľov
do sveta točiaceho sa vodného
mlyna, rozpráva príbehy nielen samotných obyvateľov
mlyna, ale aj príbehy ľudí
z Telgártu a okolia, ktoré sa do-

zvedela z ich rozprávania pri
čakaní na zomletie múky. Príbehy v sebe skrývajú aj hodnoty tradičnej kultúry a niektoré
zvyky na Horehroní a tiež cenné poznatky z fungovania starého mlyna, naplneného hukotom vody, klepotom mlynského zariadenia a hlukom
mlecieho stroja. Preto aj samotný krst knižky bol vykonaný spôsobom charakteristickým pre mlyn – múkou.
Ľubica Štugnerová

práve teraz je najvhodnejší čas
aj na vybavenie cestovných
pasov bez dlhého čakania, pretože v tomto období je nižší záujem o vydanie dokladu, a tak
je možné vyhnúť sa hlavnému
náporu.
Pred dovolenkovým obdobím, ktoré začína už v máji,
polícia eviduje každý rok zvýšený záujem občanov najmä
o vydanie cestovného pasu,
čím sa značne predlžuje doba
čakania.
Polícia odporúča občanom
skontrolovať si platnosť cestovného pasu. Cestovný pas si
môžete vybaviť 180 dní pred
skončením jeho platnosti. Včas
skontrolujte aj doklady svojich
detí.
( PZ)

