RUŠNO JE I POCAS PRÁZDNIN
Študentov stredných škôl Cakajú v novom školskom roku vynovené priestory
Brány stredných škôl , ktorých zriaďovateľom je Žilinská župa, sa pre žiakov opäť otvoria 2. septembra 2015.
Napriek tomu, že žiaci počas prázdnin oddychovali ,
na niektorých školách sa naplno pracovalo i počas dvojmesačnej prestávky. Po prázdninách tak privítajú študentov okrem učiteľov aj zrekonštruované priestory, obnovené
vďaka finančnej podpore Žilinského samosprávneho kraja.

Spojená škola v Kysuckom Novom Meste

Počas prázdnin sa naplno pracovalo i v Spojenej škole v Kysuckom
Novom Meste . Už začiatkom augusta ukončili práce spojené s hydraulickým vyregulovaním ústredného kúrenia a výmenou radiátorov.
Touto rekonštrukciou za 100-tisíc eur sa podarilo vytvorit´nielen
väčší komfort pre žiakov, ale v budúcnosti sa ušetria i nemalé
finančné prostriedky na vykurovanie .

„Chcel by som popriať všetkým školám, ktoré máme v zriaďovateľskej pôsobnosti , aby sa nielen začiatok , ale aj záver
tohto školského roka vydaril , aby sme mohli povedať, že
sme urobili opäť kus práce , spoločne Žilinský samosprávny kraj a naše školy, pre budúce generácie ,“ poprial študentom a pedagógom na začiatku školského roka predseda
Žilinskej župy Juraj Blanár.
V SŠ v Kysuckom Novom Meste sa počas
dvojmesačnej prestávky menili radiátory

Zisky župných lekární zostanú v zdravotníctve
Už od roku 2012 zvyšujú župné nemocnice
zriaďovaním vlastných
verejných nemocničných lekární kvalitu
poskytovania zdravotnej starostlivosti pre
svojich obyvateľov.
Zisky z týchto lekární
sú príjmom nemocníc
a slúžia na ich ďalší
rozvoj.
„Žilinský
samosprávny
kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti štyri
nemocnice a jednu polikliniku. Zisk z činnosti lekární je príjmom konkrétneho
zdravotníckeho zariadenia,
ktoré ho využíva na obnovu a rozvoj prístrojovej
techniky, prípadne rekonštrukciu a obnovu priesto-

rov,“ vysvetlil župan Juraj
Blanár. Z týchto peňazí bol
v nemocniciach doteraz
zakúpený napríklad elektromyograf, prístroj na podporu dýchania, sonograf,
polohovateľné postele či
nočné stolíky.
Ako prvá zriadila v roku
2012 verejnú lekáreň Kysucká nemocnica s poliklinikou
v Čadci. Na základe dobrej
skúsenosti z praxe otvorila
nemocnica na začiatku roka
2015 v budove polikliniky
i svoju druhú verejnú lekáreň. „Lekárne tohto druhu
majú svoje opodstatnenie,
čo sme si mohli vyskúšať už
pri otvorení prvej lekárne.
Prinášajú veľký finančný
osoh, ktorý následne môžeme použiť na všetko to,
na čo nám nezostávajú pe-

V poradí druhú vlastnú verejnú lekáreň si
zriadila Kysucká nemocnica s poliklinikou.
niaze z verejného zdravotného poistenia,“ vyjadril sa
riaditeľ Kysuckej nemocnice
Martin Šenfeld. Zároveň dodal, že zisk z druhej lekárne
nemocnica využije priamo
na nákup prístrojovej techniky či nemocničných lôžok
tak, ako z prvej lekárne.
Vlastné verejné lekárne si v roku 2014 zriadili
i Hornooravská nemocnica
s poliklinikou v Trstenej
a Oravská poliklinika v Námestove. „Lekáreň Hornooravskej nemocnice je
v prevádzke deväť mesiacov
a už v priebehu tohto obdobia príjmy lekárne kompenzovali vstupné náklady
na jej zriadenie. Prípadný
ďalší zisk z nasledujúceho
obdobia bude použitý na nákup zdravotníckej techniky
podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb nemocnice
tak, aby prínos pocítili predovšetkým pacienti,“ uviedla riaditeľa Hornooravskej
nemocnice Eleonóra Kadlečíková.

Krajské
zastupiteľstvo
schválilo už koncom minulého
roka
finančné
prostriedky na zavedenie
vlastných lekární aj do svojich ostatných nemocníc.
Najbližšie sa bude otvárať
nemocničná lekáreň v Liptovskej nemocnici v Liptovskom Mikuláši. Pacienti
sa tak budú tešiť z lekárne,
ktorá doteraz v areáli nemocnice chýbala. „V súčasnosti realizujeme kroky
k zriadeniu verejnej lekárne v Liptovskej nemocnici.
Vyžaduje si to však rozsiahlu rekonštrukciu, ktorej
súčasťou je prestavba celej budovy bývalého očného pavilónu. Žilinská župa
prispela na túto rekonštrukciu sumou 419-tisíc
eur,“ doplnil župan. Verejná
lekáreň má vzniknúť na prízemí. Súčasťou prestavby
bývalého očného pavilónu
je aj úprava prvého poschodia na ambulancie, výmena
strechy, okien a zateplenie
budovy.

Stranu pripravila Soňa Paprskárová. Foto: archív ŽSK.

