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SPRAVODAJSTVO

URGENTNÝ PRÍJEMNEMOCNICE S POLIKLINIKOU V BREZNE (2. ČASŤ)

Urgent slúži na ošetrenie akútnych stavov, nie je určený
pre pacientov s dlhodobými zdravotnými problémami
Milí čitatelia, prinášame
vám sériu článkov, v ktorých postupne predstavujeme jednotlivé oddelenia
Nemocnice s poliklinikou
v Brezne.
Pokračujeme
urgentným príjmom, kde
realizujú prestavbu, preto
žiadajú pacientov o trpezlivosť
a ohľaduplnosť.
Treba si uvedomiť, že vyšetrenia na urgente sú základné
a nenahrádzajú
vyšetrenia
ordinované
odbornými lekármi v príslušných odborných ambulanciách.
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Pacienti prichádzajúci na urgent sú ošetrovaní
a prijímaní na základe naliehavosti zdravotného stavu.
BREZNO.
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Práca na urgente je
nárazová

Na urgente prijímajú pacientov v kritickom stave, pri ktorom zlyhávajú základné životné funkcie, v neodkladnom
stave, kedy hrozí zlyhanie základných životných funkcií
a vo väčšine prípadov sú to
stále aj neurgentní pacienti
s chronickým
ochorením,
ktoré znesú odklad a mohli by
byť riešení cestou svojho obvodného lekára.
Ako uviedol primár Martin
Dobrík a vrchná sestra Jana
Niklová, personál urgentného
príjmu tvoria lekári neurologického, chirurgického a interného oddelenia, 5 sestier

a záchranárov na trvalý pracovný pomer, 4 sestry na polovičný úväzok a 10 sanitárov.
„Na stabilnú prevádzku postačuje stav, aký máme. Práca na
urgente býva nárazová, keď
príchod pacientov je enormný,
vtedy by sa zišli aj viacerí.
V každej službe sú dve sestry,
alebo sestra záchranár, a dvaja
sanitári, ktorí musia obslúžiť
tri ambulancie: chirurgickotraumatologickú, neurologickú a internú. Zároveň sa musia postarať aj o objednaných,
prijímaných pacientov na
hospitalizáciu alebo operačný
zákrok.“

Prioritne sa musia postarať
o urgentných pacientov

Pacienti by si mali uvedomiť,
že urgent slúži na ošetrenie
akútnych stavov, nie je určený
pre pacientov s dlhodobými
zdravotnými
problémami,
ktorí by mali byť vyšetrení
svojimi obvodnými lekármi
v pracovných dňoch v doobedňajších hodinách, alebo
lekármi špecializovaných ambulancií. „Vyšetrenia na urgente sú základné, nenahrádzajú vyšetrenia ordinované
odbornými lekármi v príslušných odborných ambulanciách. Ak príde na urgent veľa
pacientov na ošetrenie, tak

prioritne sa musíme postarať
o urgentných pacientov, ktorí
vyžadujú našu včasnú odbornú pomoc. Tým pádom si ostatní pacienti, ktorí nie sú až
tak urgentní, musia byť vedomí, že čakacie doby na ošetrenie sa predĺžia. Dĺžka ošetrenia závisí od klinického stavu
pacienta, preto čakanie na vyšetrenie môže trvať aj niekoľko hodín,“ uviedli Martin Dobrík a Jana Niklová.
Už samotné vyšetrenie krvi
trvá asi 30 až 60 minút, vyšetrenie a popis CT aj viac ako 2
hodiny, ak sa podáva infúzna
liečba aj cez dve hodiny. „Často sa stretávame s agresiou

a verbálnymi útokmi, ak musia pacienti dlhšie čakať, alebo
si pýtame od nich zákonom
určené poplatky. Riešili sme aj
fyzický útok pacienta pod
vplyvom alkoholu , v takýchto
prípadoch voláme políciu,
spolupráca s ňou je niekedy
nevyhnutná aj u psychiatrických pacientov.
Po rekonštrukcii pribudne aj
recepcia

Na urgentnom príjme momentálne realizujú prestavbu
financovanú
z eurofondov,
preto je dočasne umiestnený
v lôžkovej časti na prízemí do
menších priestorov. „Z tohto
dôvodu žiadame pacientov
o trpezlivosť a ohľaduplnosť.
Prestavbou získame do budúcna
lepšie
materiálnotechnické vybavenie na sledovanie a monitorovanie pa-

cientov, taktiež sa plánuje recepcia, ktorá by mala byť dôležitou zložkou urgentu ohľadom komunikácie s pacientmi
a ich triážou, t. z. ich zatriedením podľa urgentnosti zdravotného stavu.“
Práca na urgentnom príjme
je psychicky aj fyzicky vyčerpávajúca, a preto by privítali
ústretovosť a trpezlivosť aj zo
strany pacientov. „Jednak pri
čakaní na ošetrenie a po druhé, aby si boli vedomí, že poplatky vyberáme v súlade
s nariadením
ministerstva
zdravotníctva. Sú to poplatky
nie za ošetrenie, ale na spracúvanie údajov zistených pri
poskytovaní ústavnej pohotovostnej služby podľa §38a ods.
6 zákona 577/2004,“ uzavreli
primár Martin Dobrík a vrchná sestra Jana Niklová.
MONIKA DOLŇANOVÁ

Slávnosti sv. Juraja v Lopeji oslávia
jubileum. Príde aj Ander z Košíc
Prvého mája vypravia historický
vlak na trase Zvolen – Brezno a späť
Klub historickej techniky
pri Rušňovom depe Zvolen, Železnice SR a Železničné múzeum SR 1. mája
pozývajú na mimoriadnu
jazdu historickým vlakom
s možnosťou návštevy
Čiernohronskej železničky.

Prvý máj bude dňom
otvorenia 28. sezóny Čiernohronskej železničky a 17. sezóny Lesníckeho skanzenu vo
Vydrovskej doline. V tento deň
opäť vypravia aj mimoriadny
historický vlak Klubu historickej techniky Zvolen a Železničného múzea SR na trase
Zvolen – Brezno a späť. Mimoriadne historické vlaky nečakajú na žiadne prípoje, návBREZNO.

števníkov ČHŽ vlak čaká do
svojho plánovaného odchodu
z Brezna o 15.53. Cestovný lístok neplatí vo vlakoch Čiernohronskej železnice. Účasť je na
vlastnú zodpovednosť.
Odchod vlaku zo Zvolena je
o 7.10, príchod vlaku do Brezna
o 10.32, odchod vlaku z Brezna
o 15.53, príchod vlaku do Zvolena o 18.41. Z Brezna do Čierneho Balogu a späť bude zabezpečený prípoj autobusmi SAD.
Vláčiky ČHŽ budú 1. mája jazdiť podľa bežného letného cestovného poriadku a cenníka – t.
j. každú hodinu do Vydrova
s motorovou
lokomotívou
a každú hodinu na Dobroč, alebo Šánske s parnou lokomotívou.
(MD)

Návštevníci a obyvatelia
okolitých obcí opäť môžu
prežiť deň dýchajúci históriou s možnosťou kultúrneho a spoločenského
vyžitia. Obec Podbrezová
v nedeľu 5. mája pozýva
na 20. ročník Slávností sv.
Juraja s pestrým programom.

Myšlienka privítať jar
v Lopeji vznikla pred dvadsiatimi rokmi so zámerom priblížiť občanom kresťanské
tradície, zvyky ľudového života a poľnohospodárstva obce, jej okolia a širšieho regiónu. Tradičné podujatie, ktoré
organizuje obec Podbrezová,
začne o 10.00 slávnostnou sv.
omšou v kostole sv. Juraja,
pokračovať bude o 11.30 alegorickým sprievodom v dobových a ľudových kostýmoch
a o 11.45 otvorením poľnohospodárskeho roka, turistickej
sezóny, kultúrnym programom folklórnych a umeleckých súborov. Chýbať nebude
ani tradičný ľudový jarmok.
Návštevníci sa môžu tešiť
na legendu československého
LOPEJ.
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humoru Andera z Košíc, ktorý
vystúpi o 14.30. Na slávnosti
zavíta tiež spevácke trio Traja
z raja, ktoré prinesie akúsi
novinku
prostredníctvom
vlastného
speváckokabaretného telesa a ponúkne

diela Františka Kryštofa Veselého, Jozefa Kuchára, Karola
Duchoňa, doplnené vlastnou
tvorbou. Vystúpi folklórny
súboru Priehyba, ženská spevácka skupina Trnki z Banskej
Bystrice a Ľudová hudba Jána

Maka, šermiarska skupina
Berezun či sokoliari majstra
Vagana. Program bude pestrý,
preto neváhajte a spríjemnite
si prvú májovú nedeľu na
Slávnostiach sv. Juraja v Lopeji. MONIKA DOLŇANOVÁ

