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Veľká časť hospitalizovaných pacientov
na internom oddelení má onkologické ochorenie
Milí čitatelia, prinášame
vám sériu článkov, v kto-
rých postupne predstavu-
jeme jednotlivé oddelenia
Nemocnice s poliklinikou
v Brezne. Pokračujeme in-
terným oddelením, kde
vlani hospitalizovali tak-
mer 2000 pacientov a na
JISke viac ako 300. Vzhľa-
dom na počet lôžok hospi-
talizácia jedného pacienta
trvá priemerne len 5 – 6
dní.

BREZNO. Interné oddelenie za-
bezpečuje komplexnú 24-
hodinovú starostlivosť, ktorá
zahŕňa starostlivosť o pacien-
tov s internými diagnózami,
resp. diagnózami spadajúcimi
do odboru vnútorné lekárstvo.

Narastápočet pacientov
privážanýchpodvplyvom
alkoholu
Interná medicína zahŕňa
množstvo subodborov (vrátane
kardiológie, pneumológie, gas-
troenterológie, hematológie,
reumatológie, nefrológie, en-
dokrinológie a diabetológie),
a preto je právom nazývaná ako
kráľovná medicíny. Podľa slov
primárky interného oddelenia
Emílie Zlevskej, v podmien-
kach breznianskej nemocnice
a celkovo okresu, na tomto od-
delení hospitalizujú aj pacien-
tov z iných odborov, pretože nie
je k dispozícii lôžkové krčné,
infekčné či kožné oddelenie.

„Veľká časť hospitalizovaných
pacientov má onkologické
ochorenie. V poslednom období
zaznamenávame výrazný ná-
rast pacientov privážaných zá-
chrankou s psychickými ťaž-
kosťami a keďže psychiatrické
oddelenie je až v Banskej Bys-
trici, aspoňna prechodný čas sú
u nás. So znepokojením sledu-
jeme nárast počtu pacientov
privážaných pod vplyvom alko-
holu a iných omamných látok.“

Častoudiagnózou, s ktorou
každýdeňpracujú, je
fibrilačnáarytmia
Rozmanitosť v rámci liečby in-
terných pacientov je veľmi veľ-

ká. „Odbor vnútorné lekárstvo
je širokospektrálny. V rámci
kardiológie hospitalizujeme
pacientov s podozrením na
akútny koronárny syndróm –
inak srdcový in-farkt, s ische-
mickou chorobou srdca a chro-
nickým srdcovým zlyhávaním,
pacientov s podozrením na
myokarditídu, čiže zápal srdco-
vého svalu, s arteriálnou hy-
pertenziou, čiže vysokým krv-
ným tlakom. Častou diagnózou,
s ktorou každý deň pracujeme,
je fibrilačná arytmia, ktorá je
závažným rizikovým faktorom
pre vznik mozgovej príhody.
V rámci odboru pneumológia,
čiže pľúcne lekárstvo, sú u nás

hospitalizovaní pacienti so zá-
palmi pľúc, prieduškovou as-
tmou, chronickou obštrukčnou
chorobou pľúc,“ uviedla pri-
márka Zlevská. Spomenula aj
ďalšie diagnózy, a to akútne zá-
paly pažeráka, žalúdka, žalú-
dočné a dvanástnikové vredy,
krvácania zo zažívacieho trak-
tu, ochorenia čriev, pečene, po-
džalúdkovej žľazy.

Neoddeliteľnou súčasťou je
starostlivosť o pacientov s
cukrovkou
Častou diagnózou v rámci he-
matológie sú podľa Emílie Zlev-
skej anémie, resp. chudokrv-
nosť. „V našej kompetencii

liečby sú aj pacienti spadajúci
do odboru nefrológia, čiže prob-
lematika obličiek a vnútorného
prostredia organizmu, ako sú
zápalové ochorenia obličiek,
dehydratácie, komplikácie
chronických ochorení s dopa-
domna obličky.“

Neoddeliteľnou súčasťou in-
ternej medicíny je starostlivosť
o pacientov s cukrovkou, ktorí
prichádzajú v rámci zhoršenia
samotnej cukrovky, alebo so
závažnými komplikáciami
cukrovky. „Ďalej sú to pacienti
s ochoreniami endokrinných
žliaz, čiže ochoreniami štítnej
žľazy, nadobličiek, atď.“

Vlani hospitalizovali takmer
2000pacientov
Za rok 2018 na oddelení hospi-
talizovali takmer 2000 pacien-
tov a na JISke viac ako 300. „Ide

o veľké množstvo a vzhľadom
na počet lôžok hospitalizácia
jedného pacienta trvá priemer-
ne len 5 – 6 dní. Inak by sme ne-
mohli prijímať ďalších. Zároveň
k nám prichádzajú pacienti aj
z iných regiónov, najmä z okra-
jových častí okresu Revúca, Ri-
mavská Sobota,“ uviedla pri-
márka. Ako dodala, v dnešnej
dobe na internom oddelení
prakticky poskytujú len neod-
kladnú – akútnu zdravotnú sta-
rostlivosť, vyšetrenia, ktoré nie
sú nevyhnutné, následne sa
vykonajú ambulantne. „Vo veľ-
kej miere sa však snažíme väč-
šinu vyšetrení realizovať počas
hospitalizácie, čo si vyžaduje
veľké pracovné nasadenie
a spoluprácu najmä s oddele-
ním rádiodiagnostiky,“ uzav-
rela Emília Zlevská.
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INTERNÉ ODDELENIE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V BREZNE

Rekonštrukcia
cesty v Rohoznej
Spoločnosť Lesy mesta Brez-
no, s. r. o, vykonala v dňoch 12.
až 16. apríla rozsiahlu rekon-
štrukciu príjazdovej cesty na
manipulačno-expedičný sklad
v Rohoznej. Cesta bola značne
poškodená z dôvodu kamió-
novej dopravy, na ktorú ne-
bola v minulosti dimenzova-
ná. Dĺžka opravovaného úse-
ku bola 550 metrov so šírkou
profilu 4,20 metra. Rekon-
štrukcia cesty sa vykonávala
technológiou ,,zemný betón“
a prebiehala za úplnej uzáve-
ry. Celý úsek cesty sa frézoval

zemnou frézou do hĺbky 30
centimetrov a následne sa od-
frézovaná suť premiešala s ce-
mentom a zhutnila. Po vyzre-
tí tejto vrstvy sa navážala
vrstva kameniva frakcie 0/32.
Lesy mesta Brezno budú ďalej
pokračovať v prácach na
priečnom a pozdĺžnom od-
vodnení cesty. Celkové nákla-
dy sa vyšplhali do výšky 15 ti-
síc eur. Lesy mesta Brezno, s.
r. o., plánujú touto technoló-
giou opravovať najpoškode-
nejšieúseky lesnýchciest aj do
budúcna. (JL)
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Breznianske námestie už krášli máj
Námestiev Brezneopäť
ožilo. Prevšetkydievčatá
a ženypostavili pri zvonici
máj, ktorý tak symbolizuje
ich zdraviea oslavujevi-
talitunositeliek života.
Podujatie spestrili aj vy-
stúpenia folkloristov.

BREZNO.Mesiac máj sa vo vše-
obecnosti považuje za obdobie
lásky a zrodu nového života.
Symbolom tohto obdobia je aj
strom „máj“, ktorý predstavuje
zdravie a vitalitu pre všetky že-
ny a dievčatá z miest a dedín.
V utorok 30. apríla, deň pred
oslavou Sviatku práce, ako aj
vstupu Slovenska do Európskej
únie, prišlo na námestie množ-

stvo ľudí, ktorí si aj napriek ne-
priaznivému počasiu nenecha-
li ujsť tradičné stavanie mája
v sprievode spevov a tancov
domácich folklórnych súborov.
Pred tým ho ešte dievčence
z detského folklórneho súboru
Šťastné detstvo vyzdobili pes-
trofarebnými stuhami a mocní
chlapi z Mostáru v sprievode
ľudovej hudby a za povzbudzo-
vania divákov osadili s pomo-
cou hasičov a techniky. Úspeš-
né postavenie mája všetci náv-
števníci odmenili potleskom.

Utorkové popoludnie bolo
skutočne pestré. Bohatý prog-

ram v podobe tancov a spevov
ponúkli domáce folklórne sú-
bory Šťastné detstvo a Mostár,
ako aj členovia tanečnej školy
Tančekovo z Brezna a počas dňa
verejnosti priblížili svoju prácu
aj lesní pedagógovia z Odštep-
ného závodu Beňuš, ktorí pri-
pravili niekoľko aktivít hlavne
pre najmenších.
Breznianske námestie zdobí

symbol na jar ožívajúcej príro-
dy, pripomínajúci nielen lásky
čas, ale aj najdôležitejšiu sú-
časť života, a tou je pre nás prá-
ca.
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