Oravská poliklinika v Námestove
sa rozvíja s pomocou Žilinskej župy
Práce na obnove druhého poschodia Oravskej polikliniky v Námestove, ktoré rozbehol v tomto roku Žilinský samosprávny kraj, sú v plnom
prúde. Jedna z priorít župy na tento rok je zrenovovať priestory polikliniky, prostredníctvom ktorej zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť
v regióne Orava spolu s dvomi nemocnicami v Trstenej a Dolnom Kubíne.
Momentálne už stavbári
budujú priečky a práce
by mali byť hotové do pol
roka.
„Do nových priestorov budú
zo starej budovy polikliniky,
ktorá je určená na odpredaj,
presťahované dve pľúcne ambulancie, očná ambulancia
pre deti a stomatologická ambulancia s pracoviskom dentálnej hygieny. Z priestorov,
ktoré nevyhovujú súčasným
štandardom, bude presťahovaná interná ambulancia, pracovisko funkčnej diagnostiky
a sonografická ambulancia.
Za účelom zlepšenia prístupu k zdravotnej starostlivosti
bude na dobudované druhé
poschodie presťahované oddelenie klinickej biochémie
a hematológie, za výkonmi
ktorého musia pacienti dochádzať niekoľko desiatok metrov
cez celý areál polikliniky,“
hovorí riaditeľka polikliniky
Mária Šišková, s tým, že sa
pacientom zlepší dostupnosť
zdravotnej starostlivosti, ktorá sa sústredí na jedno miesto.
Dostavba druhého poschodia
bude stáť 534-tisíc eur, financuje ju ŽSK.
Stále zlepšujú podmienky
Pred štyrmi rokmi župa in-

pacientov sústredili pod jednu modernú strechu. Snažíme sa lekárom vytvárať podmienky, ktoré ich presvedčia,
že práve v týchto priestoroch
môžu poskytovať svojim pacientov kvalitné služby,“ povedal predseda Žilinského
samosprávneho kraja Juraj
Blanár. Nejde však zďaleka
o poslednú investíciu a už

vestovala do nových ambulancií na prvom poschodí, k rozvoju polikliniky
prispelo aj otvorenie vlastnej
lekárne, ktorej zisk putuje

na rozvoj zdravotníckeho zariadenia. „Pokračujeme v rekonštrukcii, ktorá prinesie
ďalšie skvalitnenie poskytovania zdravotnej starost-

livosti. Umožní, aby sa do
tejto budovy presťahovali aj
posledné ambulancie zo starej polikliniky a lekárov a ich
ambulancie sme v záujme

Nemocnice na Orave budú napredovať aj v roku 2017
Zdravotníctvo patrí
medzi priority Žilinskej
župy. Aj na tento rok preto vyčlenila v rozpočte
nemalé financie na rozvoj
svojich štyroch nemocníc
v Dolnom Kubíne, Trstenej, Čadci a Liptovskom
Mikuláši.
Dolnooravská NsP v Dolnom
Kubíne, ktorá zrealizuje ročne 80-tisíc vyšetrení, plánuje
investovať do nákupu nových
prístrojov, ale v zámeroch sa
ráta aj s rekonštrukciami. Stavebný ruch by mal priniesť
skvalitnenie prostredia pre lekárov i pacientov. V krajskom
rozpočte vyčlenili na tento
cieľ 794-tisíc eur. „Okrem
kompletného prístrojového
vybavenia urgentného príjmu, ktorý sa aktuálne buduje,
plánujeme zakúpiť aj nový CT
prístroj prostredníctvom obstarávania ministerstva zdravotníctva,“ vysvetľuje riaditeľ nemocnice Jozef Mintál.
Okrem toho plánujú skvalitniť starostlivosť o najmenších
pacientov zakúpením dvoch
novorodeneckých inkubátorov, na operačných sálach by
mala pribudnúť nová laparoskopická veža. „Zámerom
pre tento rok je aj plánovaná
rekonštrukcia štvrtého nadzemného podlažia, pričom
chceme rozšíriť lôžkové oddelenie ortopédie, ktoré by

Do rozvoja Nemocnice v Dolnom Kubíne investuje
župa nemalé financie aj v tomto roku.

Na urgente v Trstenej sa pracuje. Dokončenie
je nadohľad v najbližších týždňoch.
malo vzniknúť prebudovaním
starých operačných sál. Ráta
sa tiež s kompletnou rekon-

štrukciou sociálnych zariadení a výmenou podláh na všetkých lôžkových oddeleniach.“

Financie pôjdu
aj do Trstenej
Hornooravská
nemocnica
v Trstenej, ktorej ambulancie
navštívi za rok najviac pacientov, a to až okolo 106-tisíc,
získa na svoj rozvoj 1,2 milióna eur. „Máme tu gynekologicko-pôrodnícke oddelenie,
ktoré je vybavené kvalitnými prístrojmi spĺňajúcimi
európske štandardy, no jeho
priestory si už vyžadujú rekonštrukciu, ktorou sa ŽSK
v tomto období zaoberá a plánuje na ňu získať finančné
prostriedky z fondov EÚ,“ povedala Anna Majbíková, riaditeľka odboru zdravotníctva
ŽSK. Jej slová potvrdzuje aj
riaditeľka nemocnice. „V najbližších mesiacoch plánujeme spustiť nový urgentný
príjem, prioritne chceme rekonštruovať gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, ktoré
je pre našu nemocnicu ťažiskové, keďže ročne máme až
tisíc pôrodov. Nové izby budú
moderne vybavené s vlastným sociálnym zázemím
a prispôsobené na systém rooming-in, teda umožnia mamičke po pôrode nepretržite
zostať s dieťaťom. V pláne je
aj obnova priestorov čakární
v pavilóne Oddelenia dlhodobo chorých,“ predstavuje
ďalšie plány na tento rok riaditeľka nemocnice Eleonóra
Kadlečíková.

dnes je jasné, že stavebné
práce rekonštrukciou druhého poschodia neskončia.
Župa má už dnes ďalšie plány do budúcnosti. Na rad by
mala postupne prísť aj obnova suterénov, kde by mohli
vzniknúť priestory pre fyziatriu, balneológiu, liečebnú rehabilitáciu a tiež archiváciu dokumentov.

Na druhom poschodí pribudnú nové ambulancie.

Oravská knižnica s novou strechou
Stavebné práce na
oprave strechy na pôvodnej budove Oravskej knižnice
A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne v týchto
dňoch finišujú.
Opravu si vyžiadal havarijný stav strechy a práce
v hodnote 71-tisíc eur financuje župa. Knižnica prešla
za posledné roky viacerými
stavebnými úpravami a modernizáciou v snahe vytvoriť

čo najlepšie podmienky pre
čitateľov a jej návštevníkov.
S pomocou krajskej samosprávy a eurofondov sa
pôvodná budova rozšírila
o ďalší objekt, kompletnou
zmenou prešla aj fasáda
budovy. Modernizácie sa
dočkali i vnútorné priestory.
Knižnicu rozšírili o novú viacúčelovú školiacu a klubovú
miestnosť, vybudovali nové
šatne a vytvorili priestory
pre dennú a elektronickú
študovňu.

Stranu pripravila Jana Špiláková. Foto: archív ŽSK.

