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SPRAVODAJSTVO

URGENTNÝ PRÍJEM NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V BREZNE

V nepretržitej prevádzke urgentného príjmu
tímovo pracujú lekári, sestry, záchranári a sanitári
Urgentný príjem chorých je
samostatné oddelenie breznianskej nemocnice, ktoré
slúži na ošetrenie, liečbu a príjem pacientov s ohrozením vitálnych funkcií, dovezených
posádkami záchrannej zdravotnej služby, odoslaných obvodnými lekármi v pracovných dňoch, lekármi ambulantnej pohotovostnej služby,
ale aj ošetrenie pacientov bez
odporučenia. Ako uviedli vedúci pracovníci urgentu primár Martin Dobrík a vedúca
BREZNO. Primárom urgentné- sestra Jana Niklová, v nepretrho príjmu je Martin Dobrík, žitej prevádzke pracujú tímovo
garantkou Emília Zlevská a ve- internista, neurológ, chirurg
dúcou sestrou Jana Niklová.
alebo traumatológ, ako aj sestry, záchranári a sanitári. „ZaZabezpečujú odborné
bezpečujeme odborné lekárske
lekárske vyšetrenie ako aj
vyšetrenie a odber biologicodber biologických vzoriek
kých vzoriek na laboratórne
Milí čitatelia, prinášame
vám sériu článkov, v ktorých postupne predstavujeme jednotlivé oddelenia
Nemocnice s poliklinikou
v Brezne.
Pokračujeme
urgentným príjmom, kde
ročne vyšetria 6707 pacientov. Disponujú tiež
prístrojom, ktorý stanovuje hladinu alkoholu
z dychu či realizujú skríningové vyšetrenie na prítomnosti drog z moču.

vyšetrenie. Vyšetrujeme tiež
pacientov, ktorí prichádzajú
v sprievode
polície
pred
umiestnením do cely predbežného zadržania (CPZ), disponujeme prístrojom, ktorý stanovuje hladinu alkoholu z dychu, realizujeme skríningové
vyšetrenie na prítomnosti drog
z moču.“
Popri množstve práce
neodmysliteľnou súčasťou
je aj administratíva

Na urgentnom príjme sa nachádzajú dve expektačné lôžka, kde je možné krátkodobé
uloženie pacienta na preklenutie času pri čakaní na laboratórne výsledky, výsledky pomocných zobrazovacích metód
(CT, RTG) ako aj podávania infúznej liečby. „Po ukončení diFOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

ferenciálno
diagnostického
procesu je pacient buď hospitalizovaný, prepustený domov
s príslušným
odporučením
ďalšej liečby, alebo je preložený na vyššie pracovisko do iného zdravotníckeho zariadenia.“
Okrem starostlivosti o pacientov neodmysliteľnou súčasťou sú aj všetky administratívne činnosti okolo plánovaných aj neplánovaných
hospitalizácií, prepustenia pacientov domov. „Preberáme,
odovzdávame a uschovávame
odev v šatni urgentu, kde sa
realizuje aj hygienická očista
prijímaných pacientov, sprevádzame ich na RTG, SONO,
CT.“
Presun pacientov na prí-
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slušné oddelenie robia sanitári. Slúžiaca sestra sprehľadňuje, rozdeľuje a uprednostňuje
pacientov s akútnymi ťažkosťami.
Vyšetrili 6707 pacientov

Na urgentnom príjme vlani
ošetrili 6707 pacientov, z toho
681 malých aj veľkých rán, 34
odstránení cudzieho telesa, 24
popálenín, 1167 zlomenín, náprava vykĺbeného ramena,
sadrovanie, obväzovanie, fixácie členka a zápästia, 48 punkcií lakťového a kolenného
kĺbu, 57 zavádzaní a výmeny
močového katétra, 255 sekundárnych preväzov a výplachy
rán, 2974 natočených EKG, 3096
odberov krvi, 1816 aplikácií liekov do žily a svalu, 88 vyšetre-

Prehliadka komornej a orchestrálnej hry
v Mestskom dome kultúry v Brezne
Dňa 4. apríla od skorého
rána nastal v Mestskom
dome kultúry čas radostných stretnutí pri spoločnom muzicírovaní v komorných a orchestrálnych
zostavách.

Prehliadku organizuje ZUŠ Brezno každé dva roky, teraz už po ôsmy raz. Opäť
sme medzi sebou privítali vážených porotcov z Akadémie
umení a Konzervatória v B.
Bystrici, ktorí kladne zhodnotili narastajúcu úroveň, vyrovnanosť výkonov. Adeptov
na ocenenia sa našlo naozaj
veľa.
Brezňanov navštívili zušky z Raslavíc s komorným zoskupením najmenších violončelistov, z Banskej Bystrice
SZUŠ R. Tatára s triom i SZUŠ
Lavuta s flautovým zoskupením. Svoje kvality preukázala
aj škola z Detvy s dvoma triami a ZUŠ Senec so sláčikovým
orchestrom. Všetku tú krásu
BREZNO.
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doplnilo Brezno so súborom
huslistov, ľudovou hudbou
Hronka, akordeónovým súborom, dychovým orchestrom
i kapelou populárnej hudby
Hrdzavá mačka.

Okrem ceny za prínos a zachovanie komornej a orchestrálnej hry pre každú školu zakotvila Cena riaditeľky ZUŠ
Brezno v ZUŠ Raslavice; ich hra
pripomínala vence žiarivých

zvukov a farieb, vzala nás na
objavné
cesty
a napojila
čerstvou energiou. Vzácna Cena poroty poputovala do Detvy
s ich klavírnym triom. Ich
prejav charakterizovala neha,

citlivosť, dávka nadšenia a vytríbený hudobný vkus. Porotcovia svojou cenou obdarili aj
vynikajúci sláčikový orchester
zo ZUŠ Senec. Upútali čistotou
a krásou tónu, strhujúcim entuziazmom
a temperamentom. Ani ZUŠ Brezno nezostala bez ocenenia. Cenu Združenia rodičov pri ZUŠ Brezno si
odniesol Dychový orchester
ZUŠ Brezno pod vedením M.
Švoňavu. Nechýbala im fantázia, tvorivosť, odhodlanie dosiahnuť najvyššie méty, a napokon ani oduševnenosť a radosť zo svojej úspešne zvládnutej hry.
Napokon nám ostáva poďakovať za finančnú pomoc
Združeniu rodičov pri ZUŠ
Brezno a za pomoc pri organizovaní podujatia Hotelovej
akadémii, Strednej odbornej
škole techniky a služieb, Divadelnému súboru J. Chalupku
a Technickým službám Brezno.
Mária Longauerová

ní moču, 24 odberov moču na
vyšetrenie drogy, 23 odberov
krvi na alkohol, 108 vyšetrení
pred umiestnením do CPZ, 708
testovaní alkoholu z dychu alkohol testerom.
„Tiež sme zaevidovali 21 observácií a detoxikácií pacientov pod vplyvom alkoholu do 3
hodín, 1601 infúznej liečby pacientov od 2 a do 24 hodín na
expektačnom lôžku, 15 trombolýz pri cievnej príhode, 30
lokálnych obstrekov neurológov pri bolestiach chrbtice, ako
aj ošetrili 99 cudzincov či psychiatrických pacientov, ktorí
sa prekladali na psychiatriu,“
dodali na záver Martin Dobrík
a Jana Niklová.
(Pokračovanie v ďalšom čísle)
MONIKA DOLŇANOVÁ

Zisťovanie
o príjmoch
Brezno patrí medzi viac
ako 350 obcí na Slovensku, v ktorých Štatistický úrad SR realizuje zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach
domácností

Do 28. júna vybrané domácnosti navštívi pracovník,
ktorý je povinný preukázať
sa osobitným poverením.
Všetky poskytnuté informácie a názory v tomto zisťovaní sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia len pre
potreby štátnej štatistiky. Za
ochranu dôverných údajov
zodpovedá ŠÚ SR. Cieľom
zisťovania je vytvorenie
systematických
štatistík
krajín EÚ o príjmoch a životných podmienkach domácností.
(ŠÚ)

