V Žilinskom kraji investujú do nemocníc
budujú nové urgentné príjmy
Župné nemocnice majú opäť niečo nové. Urgentné príjmy budujú
už aj v Čadci, Liptovskom Mikuláši, Dolnom Kubíne a Trstenej.
Žilinská župa buduje štyri nové urgentné príjmy v krajských
nemocniciach v Čadci, Liptovskom Mikuláši, Dolnom Kubíne
a Trstenej.
Investícia, ktorá presiahne tri milióny eur, prinesie ďalší rozvoj
zdravotnej starostlivosti v Žilinskom kraji. „Na rozdiel od iných
krajov sme si udržali naše župné
nemocnice a pracujeme na ich postupnej obnove. Veľký modernizačný dlh, ktorý sme zdedili od
štátu, je potrebné znížiť, preto ma
nesmierne teší, že vybudovanie
urgentov sa stáva realitou,“ uviedol žilinský župan Juraj Blanár.
Podľa jeho slov by mali byť hotové do konca tohto roka v Kysuckej a Dolnooravskej nemocnici. V prvých mesiacoch 2017 by
sa mali ďalej dobudovať v Liptovskej a Hornooravskej nemocnici.
„Naše župné nemocnice sa menia
na moderné zdravotnícke zariadenia, ktoré poskytujú komplexnú
zdravotnú starostlivosť. Vybudovaním pracovísk urgentného príjmu sa zvýši šanca pacientov na

Pacienti, ktorým sa náhle zhoršil zdravotný stav alebo sa im stal úraz, musia teraz hľadať
v pavilónoch nemocnice oddelenie, kde dostanú pomoc. Po vybudovaní urgentného príjmu
dostanú všetko na jednom mieste.
rýchle diagnostikovanie a následne uzdravenie. Investícia sa teda

Nová JIS
v Trstenej
„Od roku 2003, kedy boli
nemocnice delimitované
zo strany štátu na samosprávne kraje, sme do
Hornooravskej nemocnice
investovali finančné prostriedky vo výške 3 milióny eur. Podarilo sa nám
zrekonštruovať oddelenia,
zakúpiť nové prístroje
a otvorili sme novú JIS,“
konštatoval predseda ŽSK
Juraj Blanár. Investícia zo
strany ŽSK bola vo výške
cca 900-tisíc eur.

mnohonásobne vráti našim občanom,“ zdôraznil žilinský župan.

Dodal tiež, že pre ŽSK je modernizácia nemocníc prioritou.

Kysucká nemocnica
v Čadci

V Kysuckej nemocnici s polikliniku v Čadci so
spádovou oblasťou viac ako 124-tisíc obyvateľov sa podarila v tomto roku významná
investícia do operačných sál a chirurgického
oddelenia, ktoré je zrekonštruované a vybavené novými prístrojmi. Zmodernizoval sa
celý operačný trakt a jednotka intenzívnej
starostlivosti, vďaka tomu došlo k skvalitneniu poskytovanej zdravotnej starostlivosti
a komfortu pre pacientov. Investícia pritom
dosiahla 847 – tisíc eur. Oddelenie vybavili
novou prístrojovou technikou či polohovateľnými posteľami.

Nová verejná lekáreň v Liptovskej NsP
v Liptovskom Mikuláši
Z dôvodu zabezpečenia komplexnosti
poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre
obyvateľov Liptovského Mikuláša, ale aj
turistov z celého Slovenska i zahraničia
vybudovala nemocnica verejnú lekáreň. Ide
o investíciu, ktorá prináša nemocnici ďalšie
financie. Tie môže využiť či už na vlastnú
prevádzku, ale aj na nákup liekov a špeciálneho zdravotného materiálu a prístrojov.
ŽSK sa na jej zriadení podieľal sumou 39-tisíc eur.

Sprevádzkovali magnetickú rezonanciu
v Dolnooravskej NsP v Dolnom Kubíne
Medzi najvýznamnejšie investície za rok
2016 patrí v Dolnooravskej NsP v Dolnom
Kubíne sprevádzkovanie pracoviska magnetickej rezonancie. Je tak vôbec prvou
z nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti
ŽSK, ktorá vykonáva magnetickú rezonanciu pacientom v spádovej oblasti obyvateľov Oravy, Kysúc a Liptova. Investícia
1,6 milióna eur prispela ku skráteniu
čakacej lehoty na vyšetrenie a s tým sa
zvýšila spokojnosť pacientov.
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