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SPRAVODAJSTVO4
INTERNÉ ODDELENIE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V BREZNE (2. ČASŤ)

V rámci interného oddelenia sa snažia
pacientovi pomôcť aj ambulantnou cestou
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 renovovali podlaho-
vú krytinu, sociálne zaria-
denia, v tomto roku pri-
budli izby s prívodom kys-
líka.

BREZNO. V rámci interného od-
delenia je aj veľké množstvo
ambulancií, na ktorých sa le-
kári snažia ambulantnou ces-
tou pomôcť pacientovi.

Spolupracujú s rôznymi
ambulanciami
V dvoch kardiologických am-
bulanciách realizujú aj podrob-
nejšie vyšetrenia srdca – ECHO
KG, tlakový a EKG holter, v in-
ternej sa zameriavajú najmä na
pacientov s ťažkou arteriálnou
hypertenziou. „V dvoch pľúc-
nych ambulanciách vykonáva-
me aj náročné bronchoskopické
vyšetrenie, ako i vyšetrenie ka-
pacity pľúc – spirometria. Na
rozdiel od veľkosťou porovna-
teľných nemocníc máme k dis-
pozícii endokrinologickú am-
bulanciu, gastroenterologickú,
súčasťou ktorej je aj jeden
z najmodernejšíchprístrojovna
vyšetrenie zažívacieho traktu
v rámci širšieho regiónu,“ po-

vedala primárka interného od-
delenia Emília Zlevská. Podľa jej
slov, v hematologickej ambu-
lancii sa dokonca venujú aj det-
ským pacientom.
Zároveň si interné oddelenie

veľmi váži spoluprácu s neštát-
nou reumatologickou ambu-
lanciou. „Samotná interná me-
dicína je veľmi rozmanitý od-
bor. Pacient neprichádza s ho-
tovou diagnózou, ale so symp-
tómom – príznakom ochorenia,
ako napríklad dušnosť, bolesti
na hrudníku, opuchy nôh
a úlohou lekára je nastoliť diag-

nostický algoritmus k stanove-
niu správnej diagnózy a ná-
slednej liečby, ktorá je pre pa-
cienta život zachraňujúca.“

Aj na tomtooddelení chýba
kvalifikovanýpersonál
Na internom oddelení disponu-
jú 40 lôžkami, v rámci interné-
ho oddelenia ženy a muži. „Šesť
samostatných lôžok je vyhra-
dených pre pacientov vyžadu-
júcich monitoring vitálnych
funkcií, resp. starostlivosť JIS,
kde sú hospitalizovaní pacienti
v priamom ohrození života. Sú-

časťou oddelenia sú aj dve
nadštandardné izby.
„Ako každé oddelenie, aj my

v rámci interného oddelenia
bojujeme s nedostatkom per-
sonálu. Chýba kvalifikovaný
zdravotný personál, či už leká-
ri, zdravotné sestry, sanitári,
ale s touto problematikou boju-
je v súčasnom období prakticky
celé zdravotníctvo. Štatisticky
na Slovensku len lekárov chýba
viac ako 3000, počet potreb-
ných zdravotných sestier, sa-
nitárov, laborantov je rádovo
vyšší,“ uviedla Emília Zlevská.

Spoluprácuvylepšujú
účasťounakardiologických
kongresoch
Interné oddelenie spolupracuje
s vyššími pracoviskami, najmä
s FNsP F. D. R. B. Bystrica,
s pľúcnym ústavom V. Hágy
a na veľmi vysokej úrovni so
SUSCCH B. Bystrica, s ktorým
takmer denne konzultujú kar-
diologických pacientov, pre-
kladajú pacientov za účelom
realizácie perkutánnej koro-
nárnej intervencie v prípade
vzniku akútneho infarktu my-
okardu. Podľa slov primárky, na
základe rýchlej intervencie,
dokážu intervenční kardioló-
govia spriechodniť postihnutú
cievu a výrazne zlepšiť pacien-
tovi ďalšiu kvalitu života a ve-
ľakrát v prípade správne stano-
venej diagnózy a rýchlemu
kontaktovaniu zachrániť život.
Veľmi dobrú spoluprácu Emília
Zlevská ocenila aj s oddelením
arytmií, kde v prípade potreby
prekladajú pacientov za účelom
implantácie kardiostimulátora.
„Spoluprácu medzi našimi od-
deleniami neustále vylepšuje-
me účasťou na kardiologických
kongresoch a prípravou edu-
kačných seminárov medzi na-
šimi pracoviskami. Zároveň si
veľmi cením spoluprácu aj
s inými oddelenia v rámci NsP
Brezno, s ktorými úzko spolu-
pracujeme, a to hlavne oddele-
nie LDCH, ktoré nám pomáha

pri doliečovaní pacientov.“

Internéoddelenie prešlo
renováciou
V minulom roku sa internému
oddeleniu podarilo renovovať
podlahovú krytinu, sociálne
zariadenia,veľkýmprínosomsú
aj dve nadštandardné izby.
V tomto roku pribudli izby
s prívodom kyslíka, namiesto
pôvodne jednej budú ním teraz
disponovať tri izby na každej
zložke. „Ďakujem spoločnosti
Železiarne Podbrezová a kon-
krétne riaditeľovi Vladimírovi
Sotákovi za kúpenie nových lô-
žok na JIS interného oddelenia
a možnosti rozšírenia diagnos-
tiky u kardiologických pacien-
tov zakúpením snímačov tlaku
a EKG. Taktiež ďakujem Vladi-
mírovi Zvaríkovi za kúpenie
polohovateľnej postele do
nadštandardnej izby.“
Personál interného oddelenia

prosí pacientov a ich príbuz-
ných o spoluprácu, najmä čo sa
týka vzájomnej komunikácie.
„Zároveň vmene našich pa-
cientov ďakujem všetkým, kto-
rí nám pomáhajú skvalitniť po-
skytovanie zdravotnej starost-
livosti. Vážim si vašu pomoc
a ústretovosť. Naši pacienti,
najmä tí vo vysokom veku
a s onkologickýmochorením, si
to určite zaslúžia,“ dodala na
záver primárka Emília Zlevská.
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Lesníci z Brezna priblížili
svoju prácu verejnosti
Lesní pedagógovia z Le-
sovmestaBreznopri prí-
ležitostimesiaca lesov
svojoučinnosťouprispeli
k zviditeľneniupráce les-
níkovmedzi školákmi.

BREZNO. V Základnej škole
Karola Rapoša v Brezne si les-
níci pripravili zážitkovú vy-
učovaciu hodinu pre žiakov
druhého ročníka. Pre ne-
priaznivé počasie sa museli
uspokojiť s vnútornými
priestormi školy, čo ale vôbec
neprekážalo. Na úvod stret-
nutia si ukázali, ako funguje
lesný ekosystém a naučili sa,
že v lese sú všetky jeho zložky
vzájomne prepojené. Potom si
formou hmatovej poznávačky
pomocou rôznych predmetov
ukrytých vo vrecúškach pri-
pomenuli, čo patrí a čo nepat-
rí do lesa. Hodina pokračovala
ukážkami, ako funguje vý-
chova lesa, čo v lesoch spôso-
buje lykožrút a ako sa proti
nemu brániť. Zážitkovú vy-
učovaciu hodinu ukončili vy-
pĺňaním pracovného listu.
Spolu s kolegami zo štát-

nych lesov, zamestnancami
Národného parku Muránska

planina sa tiež lesníci z Lesov
mesta Brezno zúčastnili na
lesníckom dni v Lesníckom
skanzene vo Vydrovskej doli-
ne. Tam si pre žiakov základ-
ných škôl pripravili ukážky
rôznych druhov sadeníc do-
pestovaných v lesnej škôlke
v Michalovej. Deti si mali

možnosť skúsiť poznávanie
semien a vetvičiek lesných
drevín.
Lesníci veria, že aj takouto

činnosťou priblížia verejnosti
svoju prácu a hlavne mladej
generácii vštepia lásku k prí-
rode a k lesom.

(LMB)
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Hudbu nielen hráme...
Základnáumelecká škola
Breznožnepravidelne
úspechynasúťažiach.

BREZNO.Nakonci apríla sa žiak
Adam Makovič vo Zvolene me-
dzi 200 žiakmi zo všetkých kú-
tov Slovenska stal absolútnym
víťazom celoslovenského zá-
polenia v speve Pink Song. Zo
strieborného pásma sa tešil
Ondrej Potančok a z čestných
uznaní Radko Baliak a Vanesa
Horváthová. Do Brezna na sú-
ťaž zavítali hráči na dvoch kla-
víroch z Banskej Bystrice, Par-
tizánskeho, Púchova a Nitry.

Z breznianskej ZUŠ-ky porota
ohodnotila bronzovým pás-
mom dvojicu Sanha Golianová
a Viola Barabášová z triedy p.
uč. Záchenskej, zlatým pás-
mom jej zverenkyne Bibianu
Kobíkovú a Sarah Rončákovú
a osemručnú hru žiakov p. uč.
Trangošovej: Anna Bížová, An-
drea Fašková, Viliam Vičan
a Peter Belko. Predsedníčka
poroty J. Škvarková z Akadé-
mie umení v Banskej Bystrici
sa pochvalne vyslovila o úrov-
ni výkonov i o estetike vystu-
povania súťažiacich. Obe sú-
ťaže a príprava na ne pomohli

deťom amladým ľuďom odo-
mknúť svoju divotvornú
schránku šťastia, kde sa ukrý-
va i umenie, kľúčom radosti
z hry a z dosiahnutých úspe-
chov. Všetci tak využili šancu
opatrne nahliadnuť do tajupl-
nej komnaty, kde majú múzy
svoj príbytok a ponúkajú im
puto priateľstva. Za finanč-
nú pomoc na súťaži v hre na
dvoch klavíroch v Brezne ďa-
kujeme Združeniu rodičov ZUŠ
Brezno a za pomoc pri jej orga-
nizovaní Hotelovej akadémii
a Strednej škole techniky
a služieb. Mária Longauerová
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