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SPRAVODAJSTVO4
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 kto-
rých postupne predstavu-
jeme jednotlivé oddelenia
Nemocnice s poliklinikou
v Brezne. Pokračujeme
oddelením anestéziológie
a intenzívnej medicíny,
kderočnehospitalizujú149
pacientov a skoro všetci
vyžadujú prístrojovú pod-
poru orgánov. Práca leká-
ra na tomto oddelení je po
fyzickej i psychickej strán-
ke mimoriadne vyčerpá-
vajúca.

BREZNO. Oddelenie anestézi-
ológie a intenzívnej medicíny
(OAIM) je umiestnené v sa-
mostatnom bloku na prvom
poschodí breznianskej nemoc-
nice, v tesnom susedstve ope-
račného traktu, so samostat-
ným vchodom.

Prijímajúpacientov, u
ktorýchhrozí zlyhanie
základných životných
funkcií
OAIM je zložené z troch častí.
Ako priblížil primár oddelenia
Ján Mačkin, v lôžkovej na šty-
roch lôžkach poskytujú inten-
zívnu starostlivosť pre kriticky
chorých pacientov so zlyháva-
júcimi alebo zlyhanými orgán-
mi, ktorí na prežitie vyžadujú
prístrojovú podporu. „V ane-
stéziologickej časti operova-
ným pacientom podávame

všetky druhy celkovej zvodnej
a lokálnej anestézy. V ambu-
lantnej anestéziologickej am-
bulancii dva dni v týždni
v utorok a piatok vyšetrujeme
pacientov pred anestézou
a v algeziologickej každú stre-
du poskytujeme starostlivosť
pacientov trpiacich chronic-
kou bolesťou.“ Na oddelení sa
nachádzajú štyri izby: dospá-
vacia pre pacientov po kompli-
kovanej anestézii, izolačná pre
infekčných pacientov a dve sú
prevádzkové s piatimi lôžkami
vybavenými kompletným za-
riadením pre poskytovanie in-
tenzívnej starostlivosti .

Jednýmz problémov je
nedostatokpersonálu
Na OAIM prijímajú pacientov
so zlyhávaním alebo zlyhaním
jednotlivých orgánov a orgá-
nových systémov, po kardi-
opulmonálnej resuscitácii, pa-
cientov, ktorí utrpeli úraz
s postihnutím viacerých orgá-
nov alebo so závažnou poru-
chou vedomia. Ročne ich hos-
pitalizujú 149 a podľa slov pri-
mára prakticky skoro všetci
vyžadujú prístrojovú podporu
orgánov, najčastejšie umelú
pľúcnu ventiláciu. Starostli-
vosť o nich zabezpečuje 5 leká-
rov, z toho 4 atestovaní, 16 ses-

tier, asistenti a pomocný per-
sonál. „Jedným zo základných
problémov dnešného zdravot-
níctva je nedostatok personá-
lu, lekárov a sestier, čo je sa-
mozrejme aj naším veľmi zá-
važným problémom, s ktorým
sa musíme denne boriť. Ľudia
sú chorí nepretržite 24 hodín
a dostupnú nepretržitú inten-
zívnu a anestéziologickú sta-
rostlivosť je nutné pokryť ne-
pretržitou prevádzkou oddele-
nia,“ uviedol JánMačkin.

Musia sadokázaťvyrovnať i
s neúspechom liečbya
stratoupacienta

Práca lekára anestéziológa a in-
tenzivistu je podľa primára
OAIM mimoriadne vyčerpáva-
júca po fyzickej i psychickej
stránke. „Zdravotnícky perso-
nál nášho oddelenia pracuje
v nepretržitej prevádzke v stre-
sujúcom prostredí intenzívnej
starostlivosti i operačných sál.
Odmenou pre nás všetkých je
stretnúť na ulici zdravého pa-
cienta, ktorý ešte nedávno ležal
v ohrození života na našom od-
delení. Na druhej strane sa per-
sonál musí dokázať vyrovnať
i s neúspechom liečby a stratou
pacienta.“

Čoskoro z eurofondov
obnoviaprístrojovú
techniku
A aké sú vízie OAIM? „V blízkej

budúcnosti očakávame výraz-
nejšie obnovenie prístrojovej
techniky oddelenia prostred-
níctvom projektu z eurofondov.
Plánujeme tiež rozširovať diag-
nostickú a terapeutickú paletu
oddelenia pomocou ultrazvuku,
ako aj výrazne ovplyvniť postoj
k resuscitácii a liečby bolesti
v celej nemocnici. Rozšíriť tiež
chceme algeziologickú starost-
livosť o rodiace mamičky. Sa-
mozrejme, naše plány sú na
jednej strane limitované tech-
nickým 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
JánMačkin.
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Prezentácia prozaickej prvotiny A. Kováčovej
Telgártsky vodný mlyn spomienky
Keďpríde rečo obci Tel-
gárt, väčšine z nás sapred
očamivybaví známyTel-
gártskyviadukt, neďaleká
Kráľovahoľaalebovyvie-
rajúci prameňHrona.

Pod Besníkom pôsobí Hron ako
malý potôčik, ale postupne sil-
nie priberaním ďalších príto-
kov. V Telgárte je už z neho
mocný potok, ktorý v minu-
losti svojou silou poháňal dve
drevené mlynské kolesá s prie-
merom tri metre. Obdobie ča-
rovného vodného mlynu za-

chytáva Anastázia Kováčová vo
svojej prozaickej prvotine Tel-
gártsky vodný mlyn spomien-
ky. Prezentácia uvedenej kniž-
ky sa konala v tretiu marcovú
sobotu za účasti predsedu BB-
SK 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, pria-
teľov a známych. Reštaurácia
hotela Telgárt praskala vo šví-
koch, keďže namiesto očaká-
vaných osemdesiat návštevní-

kov prišlo autorku pozdraviť
niečo cez sto priaznivcov. Bo-
hatý kultúrny program citlivo
popretkávaný úryvkami z krs-
tenej knižky a podrobným ži-
votopisom autorky zostavila
a moderátorsky sprevádzala
Eva Hančáková. V programe
účinkovali Kováčovej kolego-
via, členovia literárno– ume-
leckého zoskupenia Club Po-
eticum Nóvum v Brezne a hu-
dobno spevácka skupina Pri
prameni Hrona. „Vodné mlyny

vminulosti predstavovali spä-
tosť života človeka s rytmom
prírody. Svojou architektúrou
zakomponovanou do čaro-
vných prírodných zákutí na
brehu malých potokov a potô-
čikov pôsobili nielen zaujíma-
vo, ale aj tajuplne.“ Týmito slo-
vami autorka pozýva čitateľov
do sveta točiaceho sa vodného
mlyna, rozpráva príbehy nie-
len samotných obyvateľov
mlyna, ale aj príbehy ľudí
z Telgártu a okolia, ktoré sa do-

zvedela z ich rozprávania pri
čakaní na zomletie múky. Prí-
behy v sebe skrývajú aj hodno-
ty tradičnej kultúry a niektoré
zvyky na Horehroní a tiež cen-
né poznatky z fungovania sta-
rého mlyna, naplneného hu-
kotom vody, klepotom mlyn-
ského zariadenia a hlukom
mlecieho stroja. Preto aj sa-
motný krst knižky bol vykona-
ný spôsobom charakteristic-
kým premlyn –múkou.
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Skontrolujte si
platnosť dokladu
Využitemožnosťvybaviť
si dokladbez stresua bez
čakanianapríslušnom
oddelení dokladovpočas
bežnýchstránkovýchdní
eštepredobdobím letných
dovoleniek.

BREZNO.Nezabúdajte na to, že
práve teraz je najvhodnejší čas
aj na vybavenie cestovných
pasov bez dlhého čakania, pre-
tože v tomto období je nižší zá-
ujem o vydanie dokladu, a tak
je možné vyhnúť sa hlavnému
náporu.
Pred dovolenkovým obdo-

bím, ktoré začína už v máji,
polícia eviduje každý rok zvý-
šený záujem občanov najmä
o vydanie cestovného pasu,
čím sa značne predlžuje doba
čakania.
Polícia odporúča občanom

skontrolovať si platnosť ces-
tovného pasu. Cestovný pas si
môžete vybaviť 180 dní pred
skončenímjehoplatnosti.Včas
skontrolujte aj doklady svojich
detí.
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