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V nepretržitej prevádzke urgentného príjmu
tímovo pracujú lekári, sestry, záchranári a sanitári
Milí čitatelia, prinášame
vám sériu článkov, v kto-
rých postupne predstavu-
jeme jednotlivé oddelenia
Nemocnice s poliklinikou
v Brezne. Pokračujeme
urgentným príjmom, kde
ročne vyšetria 6707 pa-
cientov. Disponujú tiež
prístrojom, ktorý stano-
vuje hladinu alkoholu
z dychu či realizujú skrí-
ningové vyšetrenie na prí-
tomnosti drog z moču.

BREZNO. Primárom urgentné-
ho príjmu je Martin Dobrík,
garantkou Emília Zlevská a ve-
dúcou sestrou Jana Niklová.

Zabezpečujúodborné
lekárskevyšetrenie akoaj
odberbiologickýchvzoriek

Urgentný príjem chorých je
samostatné oddelenie brez-
nianskej nemocnice, ktoré
slúži na ošetrenie, liečbu a prí-
jem pacientov s ohrozením vi-
tálnych funkcií, dovezených
posádkami záchrannej zdra-
votnej služby, odoslaných ob-
vodnými lekármi v pracov-
ných dňoch, lekármi ambu-
lantnej pohotovostnej služby,
ale aj ošetrenie pacientov bez
odporučenia. Ako uviedli ve-
dúci pracovníci urgentu pri-
már Martin Dobrík a vedúca
sestra Jana Niklová, v nepretr-
žitej prevádzke pracujú tímovo
internista, neurológ, chirurg
alebo traumatológ, ako aj ses-
try, záchranári a sanitári. „Za-
bezpečujeme odborné lekárske
vyšetrenie a odber biologic-
kých vzoriek na laboratórne

vyšetrenie. Vyšetrujeme tiež
pacientov, ktorí prichádzajú
v sprievode polície pred
umiestnením do cely predbež-
ného zadržania (CPZ), dispo-
nujeme prístrojom, ktorý sta-
novuje hladinu alkoholu z dy-
chu, realizujeme skríningové
vyšetrenie na prítomnosti drog
z moču.“

Poprimnožstvepráce
neodmysliteľnou súčasťou
je aj administratíva
Na urgentnom príjme sa na-
chádzajú dve expektačné lôž-
ka, kde je možné krátkodobé
uloženie pacienta na prekle-
nutie času pri čakaní na labo-
ratórne výsledky, výsledky po-
mocných zobrazovacíchmetód
(CT, RTG) ako aj podávania in-
fúznej liečby. „Po ukončení di-

ferenciálno diagnostického
procesu je pacient buď hospi-
talizovaný, prepustený domov
s príslušným odporučením
ďalšej liečby, alebo je prelože-
ný na vyššie pracovisko do iné-
ho zdravotníckeho zariade-
nia.“

Okrem starostlivosti o pa-
cientov neodmysliteľnou sú-
časťou sú aj všetky admini-
stratívne činnosti okolo plá-
novaných aj neplánovaných
hospitalizácií, prepustenia pa-
cientov domov. „Preberáme,
odovzdávame a uschovávame
odev v šatni urgentu, kde sa
realizuje aj hygienická očista
prijímaných pacientov, spre-
vádzame ich na RTG, SONO,
CT.“

Presun pacientov na prí-

slušné oddelenie robia sanitá-
ri. Slúžiaca sestra sprehľadňu-
je, rozdeľuje a uprednostňuje
pacientov s akútnymi ťažkos-
ťami.

Vyšetrili 6707pacientov
Na urgentnom príjme vlani
ošetrili 6707 pacientov, z toho
681 malých aj veľkých rán, 34
odstránení cudzieho telesa, 24
popálenín, 1167 zlomenín, ná-
prava vykĺbeného ramena,
sadrovanie, obväzovanie, fixá-
cie členka a zápästia, 48 pun-
kcií lakťového a kolenného
kĺbu, 57 zavádzaní a výmeny
močového katétra, 255 sekun-
dárnych preväzov a výplachy
rán, 2974 natočenýchEKG, 3096
odberov krvi, 1816 aplikácií lie-
kov do žily a svalu, 88 vyšetre-

ní moču, 24 odberov moču na
vyšetrenie drogy, 23 odberov
krvi na alkohol, 108 vyšetrení
pred umiestnením do CPZ, 708
testovaní alkoholu z dychu al-
kohol testerom.
„Tiež sme zaevidovali 21 ob-

servácií a detoxikácií pacien-
tov pod vplyvom alkoholu do 3
hodín, 1601 infúznej liečby pa-
cientov od 2 a do 24 hodín na
expektačnom lôžku, 15 trom-
bolýz pri cievnej príhode, 30
lokálnych obstrekov neuroló-
gov pri bolestiach chrbtice, ako
aj ošetrili 99 cudzincov či psy-
chiatrických pacientov, ktorí
sa prekladali na psychiatriu,“
dodali na záver Martin Dobrík
a Jana Niklová.

(Pokračovanie v ďalšom čísle)
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Prehliadka komornej a orchestrálnej hry
v Mestskom dome kultúry v Brezne
Dňa4.aprílaod skorého
ránanastal v Mestskom
domekultúry čas radost-
nýchstretnutí pri spoloč-
nommuzicírovaní v ko-
mornýcha orchestrálnych
zostavách.

BREZNO. Prehliadku organi-
zuje ZUŠ Brezno každé dva ro-
ky, teraz už po ôsmy raz. Opäť
sme medzi sebou privítali vá-
žených porotcov z Akadémie
umení a Konzervatória v B.
Bystrici, ktorí kladne zhodno-
tili narastajúcu úroveň, vy-
rovnanosť výkonov. Adeptov
na ocenenia sa našlo naozaj
veľa.

Brezňanov navštívili zuš-
ky z Raslavíc s komorným zo-
skupením najmenších violon-
čelistov, z Banskej Bystrice
SZUŠ R. Tatára s triom i SZUŠ
Lavuta s flautovým zoskupe-
ním. Svoje kvality preukázala
aj škola z Detvy s dvoma tria-
mi a ZUŠ Senec so sláčikovým
orchestrom. Všetku tú krásu

doplnilo Brezno so súborom
huslistov, ľudovou hudbou
Hronka, akordeónovým súbo-
rom, dychovým orchestrom
i kapelou populárnej hudby
Hrdzavámačka.

Okrem ceny za prínos a za-
chovanie komornej a orches-
trálnej hry pre každú školu za-
kotvila Cena riaditeľky ZUŠ
Breznov ZUŠRaslavice; ichhra
pripomínala vence žiarivých

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

citlivosť, dávka nadšenia a vy-
tríbený hudobný vkus. Porot-
covia svojou cenou obdarili aj
vynikajúci sláčikový orchester
zo ZUŠ Senec. Upútali čistotou
a krásou tónu, strhujúcim en-
tuziazmom a temperamen-
tom. Ani ZUŠ Brezno nezos-
tala bez ocenenia. Cenu Zdru-
ženia rodičov pri ZUŠ Brezno si
odniesol Dychový orchester
ZUŠ Brezno pod vedením M.
Švoňavu. Nechýbala im fantá-
zia, tvorivosť, odhodlanie do-
siahnuť najvyššie méty, a na-
pokon ani oduševnenosť a ra-
dosť zo svojej úspešne zvlád-
nutej hry.

Napokon nám ostáva po-
ďakovať za finančnú pomoc
Združeniu rodičov pri ZUŠ
Brezno a za pomoc pri organi-
zovaní podujatia Hotelovej
akadémii, Strednej odbornej
škole techniky a služieb, Diva-
delnému súboru J. Chalupku
a Technickým službám Brez-
no.

Mária Longauerová
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Zisťovanie
o príjmoch
Breznopatrímedzi viac
ako350obcí naSloven-
sku, v ktorýchŠtatistic-
kýúradSR realizuje zis-
ťovanieo príjmocha ži-
votnýchpodmienkach
domácností

Do 28. júna vybrané domác-
nosti navštívi pracovník,
ktorý je povinný preukázať
sa osobitným poverením.
Všetky poskytnuté infor-
mácie a názory v tomto zis-
ťovaní sú chránené, nezve-
rejňujú 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 ži-
votných podmienkach do-
mácností. (ŠÚ)

URGENTNÝ PRÍJEM NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V BREZNE


