50 ROKOV ĽUBOVN ANSKEJ NEMOCNICE

21. január 2014 ĽN č. 3

Rok 1964 začal písať históriu nemocnice

V živote každého človeka sú
miesta, bez ktorých sa nezaobíde. Takým určite je nemocnica,
zvlášť okresná. Tá staroľubovnianska má za sebou už pár desiatok rokov. Rok 2014 je pre ňu
výnimočný – dožíva sa 50-tych
narodenín.

n záklAdný kAMEň
Tí skôr narodení si iste pamätajú časy, keď sa po zväčša domácich pôrodoch začínali budúce mamičky voziť do Kamienky, kde bola v 50-tych rokoch
minulého storočia v novom kultúrnom dome zriadená pôrodnica s 30-timi lôžkami. A keď bola
koncom roku 1958 odovzdaná do

kedysi
užívania nová budova polikliniky v Starej Ľubovni, začalo svitať na lepšie vyhliadky pre pacientov. V poliklinike pribúdali internisti, chirurgovia, gynekológovia, pediatri a ďalší odborníci. Vybudovalo sa rtg-pracovisko, laboratóriá... V bu-

dove polikliniky bolo dokonca zriadené aj prvé detské oddelenie pod vedením primára
A. Šalatu.
Tam kdesi sa už silne rysovalo narodenie tunajšej nemocnice a aj keď reálne bol jej základný kameň položený už v roku

dnes
1959, slávnostne bola odovzdaná
a spustená do prevádzky v septembri 1964. Prví pacienti si ľahli na nemocničné lôžko v októbri
pred 50-timi rokmi. Nemocnica mala vtedy iba štyri základné
oddelenia (interné, detské, chirurgické a ženské) a 199 lôžok.

že Ľubovnianska nemocnica, n.o.
n POLSTOROčIE
Ľubovnianska nemocnica je stojí pevne na svojich základoch,
dnes nielen okresným, ale aj veľ- a to aj v časoch, keď zdravotníckým regionálnym centrom, kto- tvo nemá ružové vyhliadky.
Viac v rozhovore s jej súčasré si zažilo nekonečné množstvo
premien, vystriedali sa tu gene- ným riaditeľom Petrom Bizovským
rácie primárov, lekárov i sestier. (str. 2).
Text (hm),
Zažila si roky nadšeného budofoto (mv, ĽN, n.o.)
vania, ale prežila si aj ťažké obdobia, keď
sa hovoObrovská, aj virilo veľmi
zuálna zmena
vážne o jej
nemocnice pribudúcnosšla v roku 2010.
ti. Všetky
turbulencie ustála
a v jubilejnom roku
2014 už nik
nepochybuje o tom,
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Nemocnica sa rozvíja, a to je jej budúcnosť
Rozhovor
s riaditeľom
P. Bizovským

DNES: MANAŽMENT NEMOCNICE

n Kedysi mala nemocnica aj
niku, treba tam nové rozvody a
možno vyriešime aj bezbariéro- RZP-čku. Vieme, že s jej stravý vstup na poschodie. No a je tou ste sa ťažko vyrovnávali...
- Áno, ťažko, lebo to bolo
tu aj vízia centrálneho zariadenia pre intenzívnu starostlivosť. v roku 2005, keď bolo treba otoTakže plány stále sú, nemocni- čiť hospodárenie a vytvárať voľca je veľký kolos, ktorý potrebu- né zdroje na dlhy a z rozhodnutia ministerstva sme prišli o dve
je neustále investície.
V jubilejnom roku, kedy nen Máte aj nejakú veľkú stanice rýchlej pomoci, ktoré
mocnica oslavuje svoju polstonám prinášali peniaze. Ale prea smelú myšlienku?
ročnicu, si jej riaditeľ Peter Bi- Takou odvážnejšou je zria- žili sme to a situácia sa neskôr
zovský môže rátať 32-ročnú
diť hospic, ktorý chýba v regió- zopakovala, tentoraz sa nás neprax v Ľubovnianskej nemocnine. Išlo by o sociálno-zdravotníc- týkala, ale tých, ktorý nám RZPci, a to v pozícii lekára gynekoke zariadenie pre ťažko chorých, -čky vzali. Dnes sme radi, že to
logicko-pôrodníckeho oddelenapríklad v priestoroch po bý- tak dopadlo.
nia a od roku 1991 aj ako jednén Nemôžme obísť pacienvalom tepelnom hospodárstve.
ho z námestníkov manažmentu
To už ale treba riešiť s pomo- tov, lebo tým vlastne slúži nenemocnice. Do kresla šéfa si sadol v roku 2005.
Súčasný manažment nemocnice. (Zľava) Milan Bucha (správca prevádzkovo-technického úseku), Juraj Sro- cou peňazí cez štrukturálne fon- mocnica. Mnohé ankety poiska (námestník riaditeľa pre ľudské zdroje, marketing a kvalitu), Peter Bizovský (riaditeľ), Jaroslav Marinčin dy a s účasťou kraja, ale aj mesta. ťovní posunuli nemocnicu na
n Počas 50-ročnej histórie popredné miesta. Je spokojnosť
n Prevzali ste nemocnicu v (ekonomický námestník) a Anna Mačugová (námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť).
postupne vznikali nové od- pacientov pre vás prioritou, reszlých časoch, keď sa o nej hovorilo zväčša v súvislosti s ne- strata. V roku 2005 a 2006 už pri- niaze si zobrať a po druhé, sme pomohli peniaze, ktoré sme zís- delenia, ale aj zanikali. Aj po- pektíve narastá aj ich nespokojkonečnými dlhmi. Slová ruše- tom musela nemocnica vyrov- nastavení s hospodárením tak, kali cez PSK, s tým, že sa predal čas vašej éry sa zrušilo naprí- nosť? Vieme, že sa dnes paciennie, prepúšťanie i transformá- nať hospodárenie a bolo nutné že peniaze vieme ľuďom ga- prebytočný majetok a pozemky, klad oddelenie FRO a tzv. do- ti obracajú s kritikami aj na najcia boli vtedy na dennom po- vyrobiť ešte niečo navyše, aby rantovať. Samozrejme, neroz- zobral sa ešte úver z kraja, no a liečovák. Vznikla ale neuroló- vyššie miesta...
- Nevieme každého na sto
riadku. Boli to prelomové roky sme zaplatili dlhy za energie. hadzujeme. Na osobné náklady obnovili sa tieto prevádzky. To gia a oddelenie dlhodobo choČiže ten rok 2005 hodnotím ako musí postačovať 60 percent príj- nám umožnilo v ďalších rokoch rých, ktoré sa zriadilo v býva- percent uspokojiť, v nemocpre nemocnicu?
- V roku 2005 prišlo rozhod- najťažší, prelomový a nadnese- mu, ale ak si ustrážime počty za- šetriť na energiách. Druhým dô- lej slobodárni. Ukázalo sa to nici sa človek prakticky narodí a často
nutie transformovať sa z prí- ne poviem, že sme boli asi bláz- mestnancov, vieme uspokojiť aj ležitým medzníkom bolo, keď ako opodstatich zákonné nároky. Čo sa týka sme kúpili nový CT prístroj, na nené?
spevkovej organizácie VÚC na ni, že sme do toho išli.
Spomienky a želania aj zomrie. Pan Dá sa už dnes povedať, sestier, určite sú najlepšie plate- ktorý sme si zobrali úver vo výšcientov stá- Oddeleneziskovú, a to za účasti kraja
Jedným z riaditeľov Ľubovnianskej
le medziroča mesta. Boli vtedy potrebné sú- že tento risk pred ôsmimi rok- né v širokom regióne. Dnes je tu ke vtedajších 16 miliónov ko- nie FRO sme
nemocnice bol aj Ján Laskovský, ktone pribúda,
hlasy kraja, primátora a zastu- mi bol veľkou výhrou pre ne- priemerka vyššia ako 1 000 eur. rún. To vtedy veľmi posunulo pretransfor- rý viedol nemocnicu viac ako 8 rokov.
n Má nemocnica dosť sestier nemocnicu. A najväčšia investí- movali na ne- A tu sú jeho spomienky a želanie pre
no a treba si
piteľstva mesta. Slovo tu mali mocnicu?
cia prišla v roku 2010, a to okolo urologické, oslávenkyňu: „Boli to roky, kedy sa
- Áno, chvalabohu, podari- a lekárov? Aj mladých?
uvedomiť, že
aj zamestnanci, ktorí možno
- U nás je veľká generačná 4 mil. eur, z toho 3,2 mil. z fon- pretože to pri- menilo veľa vecí ohľadom organizápersonál - to
s obavami, ale prijali túto myš- lo sa a ukázalo, že to bol dobsú tiež len ľulienku. Treba vysvetliť, že dva rý krok, lebo nemocnica sa roz- obmena, máme dosť sestier, aj dov, niečo z kraja a ostatné sme niesla doba. cie a legislatívy, ale to poslanie si nedia so svojiJednak nové mocnica držala stále rovnaké. Bola
roky predtým bola táto vízia víja. Hospitalizovali sme oko- mladých. A čo sa týka lekárov, riešili úverom.
n Čo ďalej? Aké ďalšie in- oddelenie rie- a je tu pre pacientov. A, myslím si, že
mi problémaodmietnutá. Tieto časy boli veľ- lo 8 tisíc pacientov ročne, dnes istý čas sme mali ich nedostatok,
taký trend, aký má teraz, by si mohmi a trápeniami ťažké, nemocnica mala vte- je to 11 tisíc a treba dodať, že sú siahli sme aj do zahraničia, naj- vestície prídu? Potrebujú ešte ši aj ochorenia
la zachovať aj naďalej. Všetci vieme,
mi. Ale robídy dlh 100 miliónov, ešte v slo- to pacienti aj z iných okresov. mä na Ukrajinu a mnohí lekári niektoré oddelenia výraznej- pohybového aká je doba a takých nemocníc, akýme všetko pre
aparátu a na mi je naša, je málo a treba si to vávenských korunách a po doho- Pravdou je, že v roku 2005, ale sa uchytili. Momentálne máme šie obnoviť?
- Čo sa týka nemocničnej druhej stra- žiť. Verím, že prežije ešte veľa rokov
spokojnosť
dách na nemocnicu prešlo oko- aj dva roky predtým, sa aj pre- ale dosť aj lekárov.
n Nemocnica v ostatných techniky, platí, že to, čo bolo ne pribud- k spokojnosti pacientov.“
pacientov.
lo 20 miliónov, ostatné si zobra- púšťalo. Mali sme vtedy 360 zaA čo sa týka
la na seba VÚC-ka a štát. Nebo- mestnancov, no dnes máme asi rokoch zaznamenala aj veľ- pred tromi rokmi nové, bude li ochorenia
410 ľudí, sme najväčším zamest- ké investície. Ktoré boli pod- ďalší rok staré. Ak nie technic- nervového systému, ktoré sme sťažností pacientov, na ktoré
lo to jednoduché.
n Aké riziká vtedy nemoc- návateľom a je tu najvyššia pla- ľa vás najväčšie a možno naj- ky, tak morálne. Do vnútorného v minulosti liečili na internom majú nárok, tak napríklad mitová priemerka v okrese.
potrebnejšie?
vybavenia dávame každoročne oddelení, a to už neobstojí.
nulý rok boli podané tri v rámci
nici hrozili?
n Takže zamestnanci môžu
- Prvá významná etapa bola okolo 500 – 600 tisíc eur a neboDruhá zmena vznikla z roz- nemocnice, jedna sa ukázala ako
- Boli to veľmi závažné rozpráve v spomínanom roku 2005, jím sa, že nebude do čoho in- hodnutia vtedajšieho minis- čiastočne opodstatnená a dve
hodnutia. Išli sme ale so súhla- byť spokojní?
- Neviem, či sa to dá takto po- kedy sme vedeli, že keď chceme vestovať. Momentálne beží veľ- tra zdravotníctva, ktorý zru- ako neopodstatnené a na Úrad
som zamestnancov do toho, zobrali na seba aj zmrazenie pla- vedať, či je niekto vôbec na Slo- existovať, tak musíme aj inves- ká premena na rádiologickom šil doliečovacie oddelenia a my pre dohľad nad zdravotnou statov, no a čakali nás úsporné vensku spokojný s platom, ale tovať. V dezolátnom stave bolo oddelení, kde vymiznú sním- sme potrebovali riešiť chronic- rostlivosťou smerovali dve sťažopatrenia. Tie museli prísť, lebo tu treba pripomenúť dva aspek- kúrenie v celej nemocnici, vy- ky ako ich poznáme a oddele- ké ochorenia, čiže sme zriadi- nosti, záver ktorých bol taký, že
v prvom rade sme museli otočiť ty. A to, že nie sme privátna ne- rábalo veľké straty, nefungo- nie sa zdigitalizuje. Tiež chce- li toto oddelenie dlhodobo cho- nemocnica nepochybila.
n Otázka na záver. Je táto
celé hospodárstvo, ročne tu vte- mocnica, čiže sa nebavíme o zis- vala práčovňa, tiež stravova- me zatepliť pavilón A, vnútor- rých. Obidve nové oddelenia sú
nemocnica vo svojej 50-tke vo
dy vznikala vyše 80-miliónová ku a nikto nemá záujem tie pe- cí trakt bol pred haváriou... Tu ne plánujeme obnoviť polikli- dnes plne využívané.
svojich najlepších rokoch? Má
HISTÓRIA RIADITELIA ĽUBOVNIANSKEJ NEMOCNICE
budúcnosť, aj lepšiu?
- Myslím, že má. Boli veľmi
ťažké časy a nemocnica ukázala, že má opodstatnenie a v týchto zložitých podmienkach, keď
mnohé nemocnice stagnujú
a idú ku dnu, staroľubovnianska prosperuje. A tak každý ďalší rok môže byť pre ňu len lepší. Prajem jej to, zaslúžia si to paJozef Karaš
Ján Laskovský
Jozef Kormucik
Anton Joštiak
Ladislav Vollmann
Viliam Hennel
Ján Koleják
Pavel Rimár
cienti i personál.
1999-2005
1991-1999
1988-1991
1977-1988
1972-1977
1968-1972
1965-1968
1963-1965
Text (hm), foto (ĽN, n.o.)
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Internisti určite nie sú len tabletkári

DNES: INTERNÉ ODDELENIE

„Na oddelení bolo jedno
ekg, jeden negatoskop a písací stroj,“ spomína dnes s úsmevom dlhoročný primár interného oddelenia Jozef Skrovný, ktorý do nemocnice prišiel
v roku 1971. To boli časy, keď
lekárov lanárili do „neatraktívneho“ prihraničného prostredia nábormi, príplatkami
i bytmi a mnohí podľahli natoľko, že si tu založili rodiny a ostali verní Starej Ľubovni.
n InfarkT - veľký
stRašiak
Interné oddelenie viedol
po otvorení nemocnice v roku
1964 Pavol Eichler, po ňom
Ján Koleják a v roku 1985 prevzal žezlo strategického oddelenia Jozef Skrovný a šéfoval
mu do roku 2012. „Oddelenie
išlo stále dopredu a významným krokom bolo otvorenie
JIS-ky v roku 1975. Dovtedy
bol veľkým strašiakom akútny infarkt a úmrtnosť tak vtedy klesla z 26 na šesť percent.
A to bol veľký prínos. Nehovoriac o rehabilitačných postupoch, ktoré sme postupne zaviedli, dovtedy sa poinfarktovaný stav riešil trojtýždňovým
pokojom na lôžku,“ pripomenul J. Skrovný. Dnes je JIS-ka
s 8-mimi polohovateľnými lôž-

JIS-ka na internom oddelení kedysi...
kami vybavená modernou monitorovacou technikou.
Pokrok v starostlivosti o pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami mal na internom oddelení veľký význam.
Veď aj dnes asi 60 percent liečených ochorení predstavujú
srdcovo-cievne, približne 20
percent tvoria pacienti s chorobami tráviaceho traktu a zvyšok pacienti s inými chorobami. „Z hľadiska srdcovo-cievnych ochorení sme schopní
kompletne sa postarať o pacienta až po invazívne výkony. To znamená, že od nás je
pacient preložený do kardiocentier, až keď potrebuje zaviesť kardiostimulátor pri zá-

Spomienky

prvej vrchnej sestry Anny Hennelovej
Na časy, kedy sestričky robili nitkou, aby som išla urobiť ekg,“
aj krajčírky, si už dnes spomenie spomenula si dnes 79-ročná pani
iba málokto. Veď málokto o tom Anna. Komplikované boli vtedy aj
aj vie. „Interné oddelenie sa v roku také maličkosti ako fasovanie zdra1964 zriaďovalo ako posledné zo votníckeho materiálu. „Sklad bol
štyroch, zariadenie sa zháňalo aj v Kežmarku, chodili sme tam doz iných nemocníc, nebolo už pe- dávkou,“ dodala bývalá zdravotňazí. Kúpili sa dva prístroje a ses- níčka. V ťažkej robote na intertričky prijaté v septembri šili celý nom oddelení ale zotrvala 21 romesiac v jednej pacientskej izbe kov a keď sa z oddelenia vyčlenilo
paplóny a plnili vankúše,“ spo- v roku 1985 doliečovacie oddelenie
mína dnes s úsmevom prvá vrch- a dostalo priestory v tzv. málometná sestra Anna Hennelová, kto- rážnych bytoch pri Družbe, pokrará patrila medzi prvú generáciu čovala v pozícii vrchnej aj tam, a to
sestier s maturitou. Predtým pra- s primárom Jánom Kolejákom ešte
covala 11 rokov na internej ambu- desať rokov až do dôchodku.
lancii a pamätá si aj časy, kedy sa
Aj dnes si ale A. Hennelová
bežalo na ekg s pacientom do Pre- rada zaspomína na „svoju nemocšova a keď prišiel prvý ekg prí- nicu,“ venovala jej (spolu s manstroj aj do polikliniky Starej Ľu- želom lekárom a istý čas aj riabovne, výsledky z neho sa ešte mu- diteľom nemocnice) mnohé roky
seli vyvolávať ako rtg-snímok. „To a tie ťažké striedali príjemné pocije neporovnateľné,“ reagovala bý- ty, keď z interného oddelenia odvalá vrchná sestra na dnešné od- chádzal šťastný vyliečený pacient.
delenie. „Lekár sa keA nebolo ich málo.
dysi musel spolieText (hm), foto
hať len na hla(hm, archív A.H.)
vu, jeden fonendoskop
a k dispozícii mal pár
výsledkov.
Mal veľký
strach o pacienta,“ dodala
A. Hennelová, ale
i to, že úcta k lekárovi
bola zo strany pacientov obrovská a rovnako i opačne. A sestričky? Pani Anna ako líderka prvých 8 interných sestričiek musela absolvovať niekoľko školení a vzdelávaní, a to aj v Brne
či Bratislave a popritom sa venovať i rodi- A. Hennelová dnes a kedysi pri pacientoch.
ne. „Stalo sa, že pri- Interné oddelenie sa zariaďovalo aj z nepotrebných vecí iných nemocníc.
šli pre mňa domov sa-

... a dnes

rý pacienta lieči a snaží sa udržať jeho zdravie v takom stave,
aby mu slúžilo čím dlhšie,“ poznamenal bývalý primár.
Tunajší internisti ale robia i výkony, ktoré inde robia chirurgovia. „ Ide o zavedenie tzv. PEG-u. To znamená, že pomocou gastroskopu sa cez kožu
na bruchu zavedie do
žalúdka katéter, cez
ktorý je chorý vyživovaný v prípade, že
už nie je schopný prijímať potravu prirodzenou cestou,“ vyJ. Skrovný
svetlil J. Popelka.
No a bez interného predoperačného
vyšetrenia sa tiež nekoná žiadna operácia.

važných poruchách rytmu alebo na koronarografiu s eventuálnym zavedením tzv. stentu,
čiže ľudovo povedané, rentgenové zobrazenie srdcových
ciev s ich rozšírením,“ podotkol aktuálny primár Josef Popelka.

n Stále
dopredu
Interné oddelenie už na začiatku 80-tych rokov
malo ako jedno z
prvých v rámci
východného Slovenska prístroj
na vyšetrenie acidobazickej rovnováhy a zlatými písmenami by
sa dal zapísať aj
rok 1983, kedy
sa tu začali realizovať prvé endoskopické vyšetrenia. „Dnes sa na J. Popelka
našom pracovisku robí v priemere desať endoskopických vyšetrení denne,“ pripomenul J.
Popelka.
Dôležitým krokom, hlavne
pre pacientov, bolo i zriadenie
nového neurologického oddelenia v roku 2008. Títo pacienti sa dovtedy liečili na internom oddelení.
Dodať ale treba, že JIS-ka na
internom aj naďalej poskytuje
intenzívnu starostlivosť aj pre
pacientov s náhlou cievnou
príhodou a inými závažnými
neurologickými chorobami.
„Mozgové príhody sú druhou
skupinou chorôb, ktoré invalidizujú aj mladých pacientov,“
poznamenal J. Skrovný.
Za ďalší dôležitý medzník
sa pokladá aj rok 2001, kedy
bol na interné oddelenie dodaný prvý ultrazvuk, ktorý
bol v roku 2010 nahradený
novým moderným prístrojom
schopným dokonale vyšetriť
pacienta. Prakticky „od hlavy
až po päty.“
„Okrem potrebných diagnostických vyšetrení sa u nás
robia i iné liečebné výkony, ako
napríklad elektrokardioverzia
na úpravu srdcového rytmu,
punkcie dutiny brušnej a hrudnej za účelom evakuácie patologickej tekutiny. Len pre zaujímavosť, za uplynulý rok sme
urobili 57 hrudných a okolo 70
brušných punkcií,“ poznamenal
primár J. Popelka a vyvrátil tak
fámu, ktorá koluje okolo internistov, že sú to len „tabletkári.“
„To je vlastne ten zásadný
rozdiel medzi chirurgom, ktorý odstráni problematický orgán a je pokoj a internistom, kto-

tiež mnohí ľudia vnímajú negatívne, ale treba si uvedomiť, že
interné nie je medicína, kde sa
rodia deti. Tu prichádzajú starší ľudia s viacerými diagnózami, často i nevyliečiteľne chorí... Sú pritom často hendikepovaní pohybovo, mentálne...
Aj hygienický štandard sa tu
preto ťažko udržiava,“ vysvetlil J. Skrovný.
Na internom oddelení rozdelenom na mužskú a ženskú
časť je dnes, ak nerátame JIS-ku, 44 lôžok (z toho 4 nadštandardné) a liečia sa tu hlavne pacienti vo veku nad 50 rokov, ale, samozrejme, aj oveľa mladší. A často sa aj vracajú. „Cukrovka, vysoký krvný
tlak, ischemická choroba srdca
a podobne, sa nedajú vyliečiť,
bohužiaľ, len liečiť. Hoci úspešne,“ dodáva lekár.
Dodať treba, že oproti minulosti sa výrazne skrátila diagnostika ochorenia, a tým aj hospitalizácia. Kým niekedy si pacient poležal na internom bežne
tri týždne, dnes je to v priemere 5-6 dní. „Verejnosť ešte stá-

le neprijala fakt, že v nemocnici má byť pacient zdiagnostikovaný a spustená adekvátna
liečba. Ďalej pacient spolupracuje s obvodným lekárom, a to
za pomoci rodiny,“ poznamenal primár oddelenia, na ktorom dnes pracuje 10 lekárov, 23
sestier a 9 iných zamestnancov
- zdravotných asistentov, sanitárov a pomocného personálu.
Pacienti sú na interné oddelenie často privážaní posádkou
RZP počas víkendu či v noci,
a tak musia byť na internom
oddelení vždy pripravení, a to
aj s voľnými posteľami. S pokrokom sa pritom kladú nároky
aj na personál. Dnes je bežné,
že zdravotné sestry majú vysokoškolské vzdelanie a spolu
s lekármi prechádzajú neustálymi školeniami, seminármi a
atestáciami.
m m m

Vraví sa, že interné lekárstvo
je kráľovnou medicíny a internista zasahuje prakticky do
všetkých odborov. „My sa usilujeme hlavne o to, aby choroba, ktorá sa nedá úplne vyliečiť, neskracovala pacientovi život a aby ho aj napriek ochoreniu mal v čo najlepšej kvalite,“ tvrdia svorne dvaja ostatní interní primári. A budúcnosť oddelenia? „Netvrdím, že
by som nechcel mať lepšie oddelenie. Hoci prešlo pred dvomi rokmi rekonštrukciou, určite by sa dalo veľa vecí vylepšiť.
Držíme sa ale pri zemi, v rámci možností nemocnice. A personál? Zatiaľ môžem len chváliť,“ dodal primár jubilujúceho 50-ročného oddelenia Josef Popelka.
Text (hm),
foto (mv, archív ĽN, n.o.)

n Zmenil
sa aj pacient?
Tak bývalého, ako
i súčasného primára dnes mrzí postoj
niektorých pacientov
alebo ich príbuzných.
„Často sa dožadujú napríklad
CT vyšetrenia a neuvedomujú si, že je to extrémna radiačná záťaž, často až 200-násobne
väčšia ako pri bežnej rtg snímke, ktorej sa pritom boja,“ podotkol J. Popelka.
Oboch primárov ale mrzí i
súčasná spoločenská nevraživosť voči lekárom, ale i ostatným zdravotníckym pracovníkom rozmáhajúca sa najmä na
internetových fórach. „Neexistuje lekár, sestra, ktorí by chceli vedome a cielene ublížiť pacientovi,“ dodal rozhodne J.
Skrovný.
Interné oddelenie má, žiaľ,
aj smutné štatistiky. Ročne tu Brigády na zveľaďovanie prostredia okolo nemocnice a polikliniky boli
kedysi bežné. Bokom nestálo ani interné oddelenie.
zomrie okolo sto pacientov. „To

Kolektív interného oddelenia s primárom J Kolejákom (vľavo) krátko pred rozdelením v roku 1985, kedy sa
polovica tímu vyčlenila na doliečovacie oddelenie a interné ostalo pod vedením J. Skrovného (druhý sprava).
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50 ROKOV ĽUBOVN ANSKEJ NEMOCNICE
Hlavu a ruky chirurga nič nenahradí

Všetko sterilné čisté, vo vzduchu mdlá vôňa dezinfekčných
prostriedkov, navôkol samé zelené plášte a spod masiek na tvárach registrujete nanajvýš po dva
páry očí ľudí, ktorí momentálne
rozhodujú o vašom osude... Potom už iba ostré svetlá zoradené
v kruhu nad vami a kdesi z diaľky už doznieva len pár upokojujúcich viet... Asi to mnohí poznáte. Je veľa tých, ktorí majú malú
spomienku na chirurgov v podobe menších či väčších jazvičiek na tele, väčšie však na deň,
keď išlo o zdravie či o život. Na
operačnom stole odjakživa panoval rešpekt, vážnosť a osudovosť. To z pohľadu pacientov, ten
lekársky bol zväčša o profesionalite, sústredení, okamžitom rozhodovaní sa a, hlavne, nesmiernej zodpovednosti.Tak to vnímajú chirurgovia, tí súčasní i bývalí.
n Operácie trvali
aj SEDEM hodín
Tunajšie chirurgické oddelenie patrí medzi štyri základné,
ktoré fungujú od roku 1964. Počas 50-tich rokoch sa tu vystriedali generácie lekárov, sestier, ošetrovateľov... Mnohí tu zanechali
nezmazateľný punc. Takým bol
aj dlhoročný primár Tadeáš Bryja
(nástupca prvého primára Vladimíra Maceka), ktorý bol dokonca najdlhšie úradujúcim primárom na Slovensku. Šéfoval chirurgickému oddeleniu 28 rokov,
od roku 1968. „Bol to geniálny
chirurg,“ zhrnul jednou vetou
súčasný primár Rastislav Šipoš,
ktorý patrí medzi mladú generáciu chirurgov, ktorá sa T. Bryjovi „prizerala na ruky.“
Svoje spomienky na charizmatického chirurga má aj v súčasnosti lekár s najdlhšou praxou na chirurgii, Juraj Lapšanský.
„Bol veľkým odborníkom, brušným chirurgom, obrovskou autoritou a pravdou je, že bol aj veľmi
prísny, vyžadoval dochvíľnosť
a poctivosť v robote. Jeho krédom bolo, a to nám, vtedy mladým doktorom, vždy prízvukoval, že chirurg nesmie nikdy klamať. Vždy musí priznať aj neúspech, a to nielen voči sebe, ale
hlavne voči pacientovi,“ podotkol J. Lapšanský, ktorý si už dnes
sám pripisuje vyše 40-ročnú prax
v nemocnici. A to na jednom oddelení, na ktorom vlastne ani nemal byť. „Mal som byť okresným
psychiatrom, tak to bolo kedysi
určené. Najprv som ale ako mladý lekár mal cirkulovať oddeleniami. No a cirkulujem už 40 rokov na chirurgickom,“ zasmial
sa dnes J. Lapšanský. Úsmev mu

DNES: CHIRURGICKÉ ODDELENIE

SPOMIENKY

lekára Imricha Ignácza

Operačná sála kedysi a dnes. Takmer
rovnaký pohľad, rozdiel je však v modernejších prístrojoch a postupoch.

navodí aj spomienka na to, ako
ho dvakrát v mdlobách počas
štúdia vyniesli z operačnej sály.
Na chirurgickom oddelení už vých postupov aj do medicíny
v Ľubovnianskej nemocnici však - od roku 2009 sa tu začali opežiadne kolapsy nemohli prísť. rovať kŕčové žily miniinvazív„Boli tu aj 4-hodinové operácie nym spôsobom s použitím lažlčníkov alebo dokonca 7-ho- seru. Vďaka zavádzaniu týchdinové, keď sa riešili zlomeni- to technických noviniek a takny krčka bedrovej kosti,“ spo- tiež zriadením ordinariátov pre
mína dnes lekár, ktorý si dobre cievnu a úrazovú chirurgiu popamätá časy, keď neboli moder- stupne, narastá počet operácií
né ultrazvuky a lekáa obchodne povedari sa spoliehali na prené, rozšíril sa aj ich
nosný rentgén a čakasortiment. Dnes tu
li, kým sa vyvolá snívykonávajú laparomok. „Nikdy som neskopické operácie
oľutoval,“ vraví ale
žlčníka, slepého črednes rozhodne chiva, slabinových prierurg, ktorý bol istý
trží, laparoskopicA. Feňková
čas (v rokoch 2001ky sa ošetruje prask2004) poverený aj venutý vred žalúdka
dením oddelenia. To
a dvanástnika, u vyboli časy, ktoré by sa
braných pacientov
mohli nazvať aj rokmi
sa vykonávajú lavýmeny generácií. Po
paroskopické opetom, ako T. Bryja urrácie hrubého čreva
čil za svojho nástupcu
a konečníka. Do výmladého lekára Miroberu operácií patria
J. Lapšanský
slava Uchala, dorazil
aj cievne a traumatotiž nový, revolučný
tologické operácie
trend – endoskopici operácie štítnej žľaké operácie aj do Ľuzy. Vďaka spoluprábovnianskej nemocnici s erudovaným orce. Primára M. Uchala
topédom tu prevá(dnes úspešného chidzajú aj ortopedické
rurga v USA) nazýoperácie a rozmanivajú na tunajšej chitosť zákrokov nabeR. Šipoš
rurgii aj otcom lapará na obrátkach.
roskopie.
Rovnako aj na
Po roku 1997 sa tak stali lapa- kvantite. Pre ilustráciu, kým
roskopické operácie samozrej- napríklad v roku 1986 bolo na
mosťou aj v Starej Ľubovni. Pri- tunajšej chirurgii 644 operácií,
niesla ich doba a iste nik nebu- dnes je to okolo 1250. „Aj keď
de smútiť za obrovskými jazva- nám technika pomáha, hlami. Dnes pacientovi ostanú aj po vu i ruky chirurga, a hlavne
vážnom zákroku maličké jazvič- schopnosť správne sa rozhodky, a to po otvoroch, ktorými ale núť, sa nedajú nahradiť,“ dochirurg dôsledne a ľahko pre- plnil na margo pokroku prizrel útroby pacienta a vybral or- már oddelenia, ktoré má dnes
gán, ktorý mu robil „neplechu.“ dve moderne vybavené a plne
klimatizované operačné sály,
n Pokrok prináša
lôžkovú časť s 35-timi lôžkavýhody
mi (z toho 5 je v pooperačných
Pokrok sa jednoducho nedá izbách) a štyri ambulancie (2
zastaviť a s modernou počíta- chirurgické, cievnu a traumačovou dobou prichádza éra no- tologickú).

Kolektív chirurgického oddelenia na začiatku 80-tych rokov min. storočia. Vpredu (zľava) lekár J. Lapšanský, ošetrovateľ J. Kozák, vrchná sestra G. Vaňová, primár T. Bryja, lekár I. Ignácz
a V. Brunovský. Za nimi inštrumentárky, sestry, sanitárky a ostatný personál.

n Nároky
sa stupňujú
„Kedysi museli byť chirurgovia oveľa zručnejší, vyznačovali sa veľkým citom a rešpektom
ku tkanivám,“ nedá dopustiť na
svojich predchodcov súčasný
primár R. Šipoš. „Úplne zaslúžene požívali prirodzenú autoritu zo strany pacienta,“ dodáva
a poukazuje aj na zmenu súčasného pacienta. „Je náročnejší a aj
podozrievavejší“.
A to registrujú aj sestričky,
ktorých sa rovnako počas 50tich rokov vystriedalo dosť. Svoje si už pamätá aj vedúca sestra
Anna Feňková, ktorá si odkrútila
na oddelení už 40 rokov. „Nároky sú so zvýšením rozsahu i rozmanitosti operačných zákrokov
oveľa väčšie. Či už na oddelenské, ambulantné sestry alebo inštrumentárky,“ dodáva za sestry
A. Feňková. Bez tých by sa, pochopiteľne, nik nezaobišiel, chirurgické oddelenie nevynímajúc. A aj na také nezabudnuteľné „osôbky“ chirurgické oddelenie nezabúda ani dnes.
„Rozhodne treba spomenúť
dlhoročnú vrchnú sestru Gabrielu Vaňovú, ošetrovateľa Jána Kozáka, ale aj inštrumentárne stálice, akými sú Mária Fuchsová a jej
predchodkyne Mária Olšavská
a Helena Birčáková. Ale rovnako sa nedá opomenúť Annu Panasiukovú či Annu Kováčovú.
Zanechali vo svojej profesii nezmazateľnú stopu a bez dobrého kolektívu sa nedá robiť dobrá
chirurgia,“ zdôrazňuje primár R.
Šipoš, ktorého zástupcom je dnes
lekár Peter Malachovský.
m m m

So všetkými technickými pokrokmi netreba zabudnúť na takzvanú hotelovú časť oddelenia. Tú totiž vníma pacient veľmi citlivo. „Na celkový dojem
z pobytu na oddelení má veľký
vplyv aj úroveň tzv. paramedicínskych služieb, to znamená aká bola strava, ako sa správala sestra alebo - aká je hygienická úroveň oddelenia,“ podotýka
R. Šipoš. Aj preto sa chirurgické
oddelenie za ostatné roky zmenilo tak, aby pacient „nestrádal“
ani po tejto stránke. Nový look
majú nielen nadštandardné izby,
hygienické kútiky či vyšetrovne. „Myslím, že môžem smelo
tvrdiť, že tu dnes robíme výkony, ktoré sú na štandardnej európskej úrovni,“ dopovie primár
chirurgického oddelenia, ktorý
sa, samozrejme, pozerá dopredu a verí, že raz by sa aj v Starej
Ľubovni mohli robiť vážne ortopedické operácie, ako sú výmeny bedrových a kolenných kĺbov, za ktorými musia dnes pacienti dlho čakať.
Text (hm),
foto (ĽN, n.o., archív J.K.)

Medzi lekárov,
ktorí si pamätajú začiatky tunajšej nemocnice, patrí
aj lekár Imrich Ignácz (na fotografii
v krúžku). Dnes vo
svojich 85-tich rokoch rozhodne tvrdí:
„Keby sa mi vrátili
roky, určite by som
si vybral moju chirurgiu!“
Do Starej Ľubovne prišiel tento rodený Košičan
v roku 1968 z nemocnice v Snine
a „odkrútil“ si
tu takmer 30
rokov. Najprv s prvým
primárom
V. Macekom
a najviac s dnes
už nebohým primárom T. Bryjom, s ktorým ho spájal dlhoročný priateľský vzťah
a ktorého aj zastupoval. Pacienti
doktora I. Ignácza ale registrovali
hlavne na chirurgickej ambulancii. „Vtedy som raz týždenne chodil aj na ambulanciu do Spišskej
Starej Vsi, na oddelenie operovať
a tiež k posteliam pacientov,“ spomína dnes lekár, ktorý vie aj to, že
pacienti mali pred ním veľký rešpekt. „Na ambulancii bolo niekedy aj sto pacientov a 8-hodinový
pracovný čas tu rozhodne neplatil,“ dopovie dnes lekár, ktorému
sa dokonca o chirurgii aj sníva.

Chirurg I. Ignácz (vpravo)
s kolektívom chirurgického oddelenia pred 30-timi
rokmi.

„Vždy išlo o výsledky, a tie
sme mali v Starej Ľubovni dobré,“
dopovie lekár, ktorý už okúsil chirurgiu aj z druhej strany, a to ako
pacient. Veľmi vážna choroba i mimoriadne ťažký úraz boli skúšky,
ktorými musel prejsť. „Zvolil som
si rímsko-katolícku kresťanskú filozofiu života, ktorá ma udržiava
nad vodou,“ vysvetlil I. Ignácz.
Dnes ho ale veľmi poteší, ak
ho na ulici oslovia pacienti, ktorým zašíval rany, riešil zlomeninu či ich operoval. „Teší ma, ak povedia, že sa to vtedy podarilo,“ dopovie lekár, ktorý ostal verný Starej Ľubovni a ktorá sa stala jeho
druhým domovom.

ošetrovateľa Jána Kozáka
Svoje spomienky na tunajšiu chirurgiu má aj kedysi ošetrovateľ z Chmeľnice Ján Kozák.
Ako dnes skromne vraví 88-ročný pán, odpracoval tu „len“ 25
rokov. Predtým pracoval krátko aj na vrátnici a neskôr
na pľúcnej ambulancii.
Práca na chirurgii ho
ale poznačila najviac
a nebola vraj ľahká.
„Keď sa stala nejaká
havária, ani som neprišiel domov. Často po
mňa prišli aj domov sanitkou, niekedy ma zobrali aj z omše
z kostola,“ pripomenie ťažký údel
zdravotníkov J. Kozák. I to, že absencia techniky vtedy vyžadovala
veľké fyzické nasadenie. Príkladom
boli ťažké kyslíkové fľaše, ktoré sa
nosili a vymieňali po operáciách.
Napokon, na ošetrovateľa alebo

„sádrovníka“ dnes v dobrom spomínajú nielen pacienti. O J. Kozákovi bolo známe, že si vybudoval
rešpekt a uznanie aj u primára T.
Bryju i jeho nástupcov.
Dnes už je J. Kozák aj
pacientom a na chirurgickom stole staroľubovnianskej nemocnice, pri ktorom kedysi asistoval
(v čase, keď neexistovalo ÁRO, pomáhal s narkózou pacientov), si aj poležal. Porovnať
dnešné oddelenie, sa vraj ani nedá.
J. Kozák si pamätá časy, „keď nebolo ničoho a málo bolo aj sadrových obväzov. Strihali sme gázu
a sadru, ktorú sme mali vo vreciach, sme sypali na pásiky gázy
a prekladali.“ Napriek tomu, mal
vraj svoju prácu veľmi rád.

J. Kozák so svojimi „dievčatami - sestričkami“ v čase najväčšej pracovnej aktivity a dnes (na hornej fotografii).
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50 ROKOV ĽUBOVN ANSKEJ NEMOCNICE
Pri pôrode ide vždy o dva životy

Jedinou sekundou zmazané
dlhé a kruté bolesti – tak to je
možné iba v prípade narodenia
dieťaťa. Pohľad na matku, ktorej vkladajú do rúk dieťa patril,
patrí a bude patriť medzi najfascinujúcejšie obrazy sveta.
A práve aj preto a pre neopísateľný pocit zo zrodenia mnohí
upísali život profesiám medicíny, ktorej sa hovorí aj radostná.

DNES: GYNEKOLOGICKO-PôRODNÍCKE ODDELENIE
kologických a pôrodníckych
výkonov (vrátane hysteroskopií) a cez 5500 vyšetrení.

n aj negatíva
K pozitívam doby dnes rátajú pôrodníci vyššiu angažovanosť žien
v rámci preventívnych prehliadok, k negatívam zas menšiu
n pRedchodkyŇa
dôveru k lekárOd čias, kedy si ale „babice“
skemu stavu.
razili cestu k rodičkám, ubehli
Jednoducho,
Rozdiel medzi
desiatky rokov a veľa sa toho
tak ako nová
fotografiami je
zmenilo aj na samotnom gynedoba priniessíce vyše 50 rokologicko-pôrodníckom oddela posun veku
kov, ale pohľad
lení v Ľubovnianskej nemocprvorodičiek
je to stále rovnici. Pri návratoch o polstoro- mali 3 - 4 pôrody, to bola
smerom k 30nako krásny.
čie dozadu sa nedá nespome- veľká škola pre mladých
tke a menší ponúť predchodkyne tunajšieho lekárov,“ dodal J. Pružinčet detí v rodigynekologicko-pôrodnícke- ský, ktorý si vybral tento odbor níkov, a to
nách, tak dostal
ho oddelenia - tzv. pôrodnič- práve pre jeho rozmanitosť. „Je diagnosticpacient k dispoky, ktoré vznikali v 50-tych ro- tu krásny rozmer – príchod ži- ky aj operačzícii aj nástroje
koch min. stor. V kultúrnom vota a pritom konzervatívna ne. Najbližna medializáciu
dome v Kamienke začala fun- liečba a tiež aj operačná.“
šie sa tieto výkony robia v Spiš- i sťažovanie sa. „Na sto percent
Nevýhodou minulých čias skej Novej Vsi a v onkologic- sa nedá všetkým vyhovieť, ale
govať od 17. decembra 1956 jedna z nich, a to s 30-timi poste- ale bolo rozhodne minimál- kom ústave v Košiciach,“ podo- vždy sa snažíme urobiť všetko
ľami pre matky a dvadsiatkou ne vybavenie. „Pôrodník mal tkol aktuálny primár oddelenia pre spokojnosť žien. Napokon
miest pre deti (podobná bola aj k dispozícii len ruky, skúsenos- Peter Chaba, ktorý rovnako za- svedčí o tom aj fakt, že máme
v Spišskej Starej Vsi). Do roku ti a na sledovanie oziev „ucho.“ čínal v tunajšej nemocnici ako 25 percent mimookresných pa1964 sa v Kamienke narodilo Nebol ultrazvuk, poloha plodu mladý lekár, a to v roku 1993. cientok a rady sa vracajú,“ do3358 detí (v priemere 400 roč- sa dala určiť len klinickým vy- Napokon, oddelenie nikdy ne- povie P. Chaba, primár oddelene) z terajších okresov Stará šetrením alebo rtg. Také dvo- ustrnulo v zavádzaní noviniek. nia, ktoré sa rovnako môže poĽubovňa, Poprad a Kežmarok. jičky boli niekedy prekvape- Okrem rôznych laparoskopic- chváliť výbornými, priam svetoním až pri pôrode,“ vraví dnes kých operácií bolo
vými číslami prenatállekár s vyše 30-ročnou praxou. veľkým pokrokom
n PRIMÁR Z MORAVY
nej úmrtnosti. V Starej
Aj napriek tomu, že o pr- zavedenie epidurálA práve posledný primár
Ľubovni ju rátajú iba
v pôrodničke v Kamienke - vom primárovi bolo všeobec- nej analgézie v roku
na 5 promile (bežných
František Novák spolu so ses- ne známe, že sa riadil v prvom 1996 (dnes ju využíva
je okolo 10). Čo sa týka
tričkami „chystal“ aj nové od- rade zákonmi prírody a tvr- 20 percent rodičiek),
zvýšenia percent pôdelenie v Starej Ľubovni. Tento dil, že pôrodník musí byť tr- vďaka ktorej už rorodov cisárskym reprimár s nezameniteľným mo- pezlivý, nebránil sa pokroku. dičkám môžu uľahčiť
zom (dnes to je okoP. Chaba
ravským dialektom potom vie- „Ak som prišiel s nápadom, pôrod cez reguláciu
lo 30 percent), to veľdol oddelenie 29 rokov (1964 primár Novák sa vždy nad- bolestí. Nehovoriac
mi nevedia ovplyvniť.
- 1993). „Bol to veľmi múdry, chol,“ pripomenul J. Pružinský. o stavebných úpra„Prináša to so sebou
Tak sa aj stalo, že vách, ktoré premenicharizmatický člopráve paradoxne zleppo prvých laparo- li izby a hygienické
vek s veľkými skúsešenie diagnostiky, keď
skopických operá- kútiky na nepoznanosťami a s ľudským
sa odhalí viac rizík,
ciách túžili v roku nie. Samozrejmosprístupom,“ spomíktoré sa potom riešia
1993 na oddelení po ťou sú aj nadštan- J. Pružinský
na dnes už nebohésekciou. No a pribúda
zlepšení diagnosti- dardné izby, možho primára jeho žiak
aj viac ochorení, ktoré
ky natoľko, že uro- nosť odberu pupoča nástupca Ján Pruposúvajú tehotenstvo
bili zbierku a zakú- níkovej krvi, účasť rodinného do kategórie rizikových,“ mysžinský, ktorý prevzal
pili prevratný kar- príslušníka pri pôrode i psy- lia si dnes lekári. A napokon aj
žezlo po F. Novákovi F. Novák
diotokograf (na me- choprofylaktická príprava pre rodinní príslušníci by už asi nena ďalších 20 rokov,
do roku 2013. „V 80-tych rokoch ranie srdcových oziev plodu). tehotné mamičky. „V rámci nej tolerovali, keby sa rodička „trábolo veľmi málo lekárov,“ pri- „Oslovili sme sponzorov a zná- sa budúce mamičky stretáva- pila“ na sále dlhé hodiny. „Tlak
pomenul J. Pružinský, ktorého mych a vyzbierali sme v rám- jú so sestričkou, kde si môžu na pôrodníkov je dnes oveľa
napokon tiež „túžobne“ oča- ci Slovenska vtedajších 300 ti- zacvičiť, dostanú dobré rady väčší ako v minulosti,“ tvrdia
kávali po návrate z vojenčiny, síc slovenských korún. Prístroj a v rámci exkurzie oddelenia lekári, ktorí už môžu porovnápretože traja doktori boli vtedy bol vtedy veľkou novinkou si prezrú prostredie, do ktoré- vať. Obrovským bonusom práce
v permanentnom kole. Hlav- a dodnes funguje na oddelení,“ ho sa potom vrátia v deň pôro- na tomto oddelení sú ale takmer
ne, keď počet pôrodov za rok dopovedal J. Pružinský.
du oveľa istejšie a smelšie,“ do- denné odmeny v podobe krásprekročil tisícku. „Denne sme
plnil primár 40-členného kolek- nych živých batôžkov.
n Nielen
m m m
tívu, ktorý dnes tvorí 8 lekárov,
pôrody
Čo ešte prinesie doba do tej24 stredných a 8 nižších zdraGyn.-pôrod- votníckych pracovníkov. V po- to oblasti, si nik netrúfne prednícke oddelenie rovnaní s minulosťou je to síce povedať. Aj trendy mimoriadzďaleka nie je len oveľa viac, oveľa viac je aj rôz- ne ovplyvňujú oblasť gynekoo pôrodoch. „Sme nych výkonov. Len pre ilustrá- lógie a pôrodníctva, a tak by sa
jediní z oddelení ciu: okrem 900 pôrodov ročne na oddelení potešili ešte 3D ulv rámci Prešov- sa tu prevedie okolo 600 operá- trazvuku. No a už len zdravým
ského kraja, kde cií a okrem veľkých operácií aj bábätkám a spokojným ženám.
sa riešia komplet- vyše sto laparoskopických výText (hm), foto (hm, ĽN,
ne ochorenia prs- konov. Tiež 300 malých gynen.o., archív M.V., M.F.)

Mnohé mamičky (hlavne skôr narodené) si iste
pamätajú lekárku Teréziu Priputníkovú (žiaľ, už
nebohú), a to z pôrodnej sály i z viacerých ambulancií. V začiatkoch bola súčasťou iba 3-členného lekárskeho tímu s primárom F. Novákom.
Časť zamestnancov gyn.-pôr. odd. na konci 60-tych rokov s primárom F. Novákom (druhý zľava).
Na fotke vpravo s M. Vilčekovou.

SPOMIENKY

prvej vrchnej sestry Magdalény Vilčekovej
Kariéru
predurčil Magdaléne Vilčekovej (na fotografii v krúžku) z Kolačkova tak trochu
otec. Vždy chcel
mať z dcéry pôrodnú sestru.
Vyšlo mu to,
pani Magdaléna upísala tejto profesii 40 rokov.
Po začiatkoch v Prešove, kde ako
mladá sestra po
maturite nastúpila, a to na pozíciu vrchnej sestry, ju to aj tak ťahalo domov. To
boli 50-te roky min. stor. a vhod
jej padlo otvorenie pôrodničky
v Spišskej Starej Vsi (na snímke hore - rok 1956, M. Vilčeková vpravo s kolegyňami M. Martinovou a M. Semanovou) „Vtedy sa ženám nechcelo do pôrodnice. Chceli rodiť doma, volali preto na poslednú chvíľu,“ spomína
dnes 76-ročná M. Vilčeková, ktorej
profesia zasiahla natoľko rodinu,
že obe dcéry vyštudovali zdravotnícke školy. Staršia Anna dokonca
pracuje na oddelení, kde jej mama
šéfovala od roku 1964 až do 1977.
Predtým ale zo Spišskej Starej Vsi
prestúpila po roku do pôrodničky
v Kamienke, kde sama priviedla na
svet svojho prvorodeného syna. No

a na začiatky oddelenia v Starej Ľubovni si dnes pani Magdaléna tiež rada zaspomína:
„Tešili sme sa, z Kamienky sme
chodili po službe upratovať a pripravovať oddelenie.“ M. Vilčeková popri štyroch deťoch a náročnej pozícii zvládala aj náhle pôrody v dedine, kde prehovárala často
ženy o nutnosti prevozu do nemocnice. Pohotovostný pôrodnícky balíček mala doma vždy k dispozícii
a má ho dodnes. „Nevykonávali sa
alternatívne spôsoby pôrodov, v tej
dobe platilo - čím viac bolesti, tým
viac lásky,“ zaspomína a dopovie,
že napriek absencii technických vymožeností, vykonávali svoju prácu
zodpovedne a kvalitne, o čom svedčia aj mnohé ocenenia, ktoré v tej
dobe získali. A to aj vďaka zásluhám prvého primára. „Mala som
priveľmi rada svoju prácu,“ uzavrie a dopovie, že sa jej do dôchodku ani nechcelo ísť. Najkrajšie roky
totiž prežila na „svojom“oddelení.

pôrodnej asistentky Márie Fiedorovej

Pri spomienkach
Márie Fiedorovej (na fotke
v krúžku) zo Starej Ľubovne sa treba
vrátiť do čias známych skôr z filmov pre pamätníkov, a to do scény,
keď po „babicu“ dobehol udychčaný člen rodiny s tým, že TO už na
rodičku prišlo. M. Fiedorová totiž
patrila medzi tzv. terénne pôrodné
asistentky s rajónom Stará Ľubovňa, Chmeľnica a Podsadek. „K pôrodu som išla s radosťou, ale i s veľkým rešpektom. Išlo o dva životy,“
podčiarkne dnes M. Fiedorová, ktorá v júli oslávi 92 rokov. Detailne
si ale spomína na to, ako jej v roku
1947 dali do rúk diplom z absolvovania vzdelania na Československom štátnom ústave pre vzdelávanie a výcvik pôrodných asistentiek v Košiciach. „Nikdy sa mi, našťastie, nič zlé neprihodilo. Keď bol
pôrod komplikovaný, volala som lekára,“ spomenie si M. Fiedorová aj
na vážne situácie. Jednou z nich bol
aj pôrod v sanitke, keď sa smerom
do nemocnice dieťa veľmi ponáhľa-

lo na svet, ale tzv. koncom panvovým, teda zadočkom. „Museli sme odstaviť sanitku a rodiť. Bolo to pri kaplnke a v duchu som si len vzdychla k Panne
Márii.“ Našťastie, všetko dobre dopadlo. Keď sa otvorila pôrodnička
v Kamienke, končila ale éra terénnych asistentiek. Aj ony tak začali chodiť najprv na výpomoc do
Kamienky, no a neskôr tam aj M.
Fiedorová začala slúžiť, a to rovno
24-hodinové služby (na historickej
snímke vľavo s kolegyňou, pacientkou a Dr. Markovičom). „Prvým
primárom bol Russev, potom Markovič a neskôr Novák, za ktorého
sme robili už 12-tky,“ pospomína i to, ako chystali nové oddelenie
v Ľubovni. Plnili tam aj pierka do
vankúšov. No a potom, až do svojho dôchodku v roku 1981, pracovala aj na gynekologických ambulanciách i na novom oddelení zaskočila, keď „vypadla“ sestrička.
„Je krásne, keď zaplače dieťa,“ dopovie k poslaniu, ktorému obetovala 33 rokov M. Fiedorová, ktorá sama povila štyri deti a dnes sa
už teší z hŕby vnúčat i pravnúčat.

ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA

strana

8. apríl 2014 ĽN č. 14

5

50 ROKOV ĽUBOVN ANSKEJ NEMOCNICE
Pediatria je optimistická
„Nikdy nezabudnem na krásnu rannú panorámu Tatier,“ povedal v roku 2009 Aladár Šalata, prvý primár detského oddelenia, keď spomínal na to, ako
pred polstoročím sanitkou každé
ráno o piatej cestoval za novorodencami pôrodničky v Kamienke
a potom späť do Starej Ľubovne.
Detské oddelenie malo už v roku
týchto jeho spomienok 50 rokov.
Ako jediné totiž fungovalo skôr
ako nemocnica, a to v priestoroch polikliniky. Oproti ostatným
oddeleniam má tak malý náskok.
n Priekopnícky čin
Detské ambulancie boli v 50tych rokoch roztrúsené po okrese
a lekár zo Svidníka A. Šalata mal
smelé plány. Keď sa im naklonilo aj vtedajšie vedenie Okresného ústavu národného zdravia,
nič nebránilo zriadeniu prvého
pediatrického oddelenia. „Sestričky šili perinky a vankúše, lekári skladali postieľky,“ spomínal
A. Šalata. I na to, že stravu vozili z Kamienky a matky sa stravovali v jedálni na rohu námestia.
Detských chorôb bolo v tom čase
neúrekom, brušný týfus či zápaly mozgových blán neboli výnimočné. Matky sa pritom hospitalizáciám detí bránili a lekári mali doslova bojové pracovné
podmienky. Úmrtnosť dojčiat ale
klesla ešte do konca roka 1959 zo
40 na 16 promile. Aj keď oficiálne
sa začalo písať o lôžkovej detskej
starostlivosti až v roku 1960, a to
s položením základného kameňa novej nemocnice, prvá brázda
nemocničnej detskej starostlivosti
bola vyoraná ešte 1. augusta 1959
A. Šalatom.

DNES: DETSKÉ ODDELENIE

Matkám treba vždy všetko dôkladne vysvetliť
a uistiť ich, že dieťa je v dobrých rukách a, že
personál urobí maximum - taká bola filozofia
na detskom oddelení kedysi a taká je aj dnes .

la novej pracovnej výzvy v oblasti
detskej gastroenterológie.
A práve jednu zabehnutú gastroenterologickú ambulanciu zanechala aj v Starej Ľubovni, funguje od roku 2000. V roku 2005 sa
ukončením špecializácie lekárky
A. Kofirovej v detskej kardiológii
otvorila šanca aj pre deti so srdcovými problémami. A vzácnosťou
je to, že aj napriek odchodu lekárky na neštátnu ambulanciu sa neprerušil vzťah s oddelením a detská kardiologička poskytuje odborné služby bez nároku na honorár. „Je to o dlhoročných dobrých vzťahoch,“ vysvetlila dnes
už nevídané L. Juricová a podčiarkla, že bez výbornej spolupráce s detskými pediatrami okresu
a špecializovanými ambulanciami by sa nedala robiť kvalitná pediatria na oddelení.

nové sestričky povodiť po od- fámu o najsmutnejšej medicíne,
delení v bielych ponožkách, kto- dnes už tiež bývalá primárka, Lýré museli ostať absolútne biele. dia Juricová, ktorá si zaknihova„Viedol nás k neustálemu štú- la aj jedno raritné prvenstvo, a to
diu a bol nekompromisný. Prá- najmladšej primárky. Oddelenie
ca s ním bola nádherprevzala v roku 1999
ná a kolektív bol úžasako 29-ročná. „Boli n Aj za sponzormi
A o dobrých a hlavne dlhoný,“ hovorí dnes o chato ťažké roky, hlavne
rizmatickom primároo veľkej pokore, seba- ročných vzťahoch boli aj mnovi jeho žiačka, lekárdisciplíne a tvrdej prá- hé sponzorské dary, ktoré bývaka Nadežda Brunovci,“ zhrnie dnes L. Juri- lá primárka „dotiahla“ na oddeská, ktorá sa rada vracová. Jedným dychom lenie. Vďaka nim sa mohlo oddecia v spomienkach aj L. Juricová
však dopovie, že mladý lenie v roku 2011 kompletne vyna lekárske a sesterské
človek je plný odvahy, noviť od malieb, nového nábytsemináre i prevádzkochuti meniť veci k lep- ku cez zriadenie detského kútivé schôdze, ktoré utušiemu i dravosti. A prá- ka plného hračiek až po prebužovali vzťahy. „Primár
ve aj tieto atribúty spô- dovanie šatní pre zamestnancov
viedol svoj kolektív
sobili, že po 19-tich ro- na novorodeneckom úseku. „Ak
k citlivému prístupu
kov praxe (14 vo funk- chcete od zamestnancov maxia k neustálemu štúdiu. T. Michnová
cii primárky) zanechala málne výkony, musíte im vytvoNaučil nás organizáciu
L. Juricová v roku 2013 riť podmienky. A vážiť si každépráce, hygienický režim a neustá- svojej nástupkyni Tatiane Mich- ho bez rozdielu profesie,“ dopole zdôrazňoval, aký má byť pe- novej oddelenie vo výbornej kon- vie L. Juricová, pre ktorú bol, ako
diater vo vzťahu k dieťaťu a k ro- dícii. „Toto oddelenie je ako také vraví, každý pacient rovnako dôležitý a pristupovadičom. Pediatria sa totiž veľmi líši dobré dedičstvo,“ potvrla k nemu podľa najod iných odborov, a to aj prístu- dila to súčasná primárnovších poznatkov,
pom k pacientovi. Spomínam na ka T. Michnová. Svedčí
a to aj vďaka výborjeho neustály výrok: „Dieťa nie o tom aj to, že L. Juriconej spolupráci s poje zmenšený dospelý,“ dopovie vá si v roku 2012 prevzaprednými klinikami
dnes N. Brunovská, ktorá po pri- la Cenu primátora i Cenu
n DLHOROČNÝ PRIMÁR
na Slovensku.
S dokončením nemocnice márovi prevzala vedenie oddele- riaditeľa Ľubovnianskej
V roku 2008 si
v roku 1964 sa vtedy už 5-ročné nia na ďalších 5 rokov. No a pod- nemocnice za zavádza- A. Maxinčáková
dokonca vyskúšaoddelenie presťahovalo do no- ľa spomienok už súčasných za- nie najnovších medicínla aj to, aké to je byť
vých priestorov a dostalo (po A. mestnancov, „vynikajúca primár- skych trendov na poli
aj primárkou infekčŠalatovi, P. Rimárovi, J. Rakáro- ka N. Brunovská zaviedla nové pediatrie.
ného oddelenia. Ako
vi) aj nového primára Michala poznatky do praxe a hlavne svodnes vraví, „bola to
Labanca, ktorý stál na jeho čele jím ľudským prístupom zvyšo- n O vzťahoch
ďalšia tvrdá skúška
Dnes na oddelení praďalších 25 rokov. O dlhoročnom vala úroveň oddelenia.“
ohňom.“ V okrese
cuje 8 sekundárnych leprimárovi (dnes už nebohom)
károv, primárka i jej zá- G. Veselovská vtedy zúrila nevídabolo známe, že si potrpel na ab- n uzdravIA SA
ná epidémia žltačky
„Pediatria, to je optimizmus, stupkyňa a z 22 sestier
solútnu čistotu oddelenia. Mnohí po rokoch s humorom spomí- lebo vysoké percento ochorení je 17 pri lôžku (plus jedna ambu- typu A a oddelenie sa pretransnajú, ako zvykol sa u detí vyliečiť dá,“ vyvracia lantná a vedúca sestra). Oddele- formovalo, takpovediac z noci
nie je výnimočné tým, že tu od do rána, na plnohodnotné inroku 1999 zatestovalo až 9 leká- fekčné oddelenie. „V prvom rade
rov. Otvoril sa tak aj priestor na sme chceli chrániť obyvateľstvo.
odborné ambulancie, ktoré tvo- Zvládli sme epidémiu a zabrária nevyhnutnú diagnosticko- nili pandémii,“ dopovie L. Juri-liečebnú sieť detského oddele- cová, ktorá nezabudne pripomenia. „Deti tu už majú podmien- núť aj veľké zásluhy sestričiek, súky na rovnakú zdravotnú sta- časných, ale aj bývalých, pod verostlivosť ako napríklad v Brati- dením dlhoročnej vrchnej sestry
slave,“ myslí si L. Juricová, ktorá Anny Maxinčákovej, ktorá praA. Šalata, prvý primár v roku 2009 na oslave
oddelenie opustila síce s ťažkým covala na oddelení neuveriteľ50-tky oddelenia (vľavo) a s prvým tímom pesrdcom, ale v Bratislave sa chopi- ných 40 rokov, z toho 35 vo funkdiatrov v roku 1959 (v strede).
cii vrchnej sestry. „Bola najdôležitejšou pomocnou rukou každého
primára, prirodzenou líderkou,
zástankyňou maximálneho poriadku a dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení na oddelení. A tiež vynikajúcou odborníčkou v ošetrovateľskej starostlivosti o dieťa,“ dopovedala J. Juricová.

Kolektív detského oddelenia v 80. rokoch s dlhoročným a nezabudnuteľným primárom M. Labancom.

n MatkA K dieťaťU
„Bez vzťahu k deťom sa nedá
robiť táto profesia,“ prízvukuje
aktuálna primárka T. Michnová,
ktorá by vďaka svojej špecializácii v detskej pneumológii a otorinolaryngológii, chcela posunúť
škálu vyšetrení aj v tomto odbore. „Aby sme stále viac zvyšo-

vali svoju odbornú úroveň,“ vysvetlí primárka, ktorú by potešili nové postieľky a farebnejšia
bielizeň v nich. No a, samozrejme, veľa zdravých a vyliečených
detí. Dnes síce vďaka očkovaniu
ubudli mnohé choroby, stále sa
treba báť rôznych nešpecifických
vírusových i raritných ochorení. Deti sa ale z chorôb dostávajú
skôr aj vďaka možnosti hospitalizácie s rodičom. Aj keď, ako dnes
hovorí vedúca sestra Gabriela Veselovská, „je to síce viac práce, ale
oplatí sa. Dieťa sa rýchlejšie zotavuje v blízkosti mamy, a to je prioritné.“
Veľký význam má aj skrátenie
pobytu v nemocnici a príjmová
ambulancia, kde sa snažia vyriešiť detský problém aj bez hospitalizácie. No a zabudnúť netreba na
prácu s rodičmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. „Tu treba osobitné nasadenie, spoluprácu s komunitnými centrami, sociálnymi pracovníkmi. Pripomína
to občas misie,“ zhrnie osobitosť
oddelenia primárka T. Michnová.
n tÍ najmenší
K detskému oddeleniu, ktoré dnes ročne odhospitalizuje
1300 - 1600 pacientov do 18 rokov (1/3 so sprievodom), patrí
od roku 1991 aj novorodenecký
úsek s 15-timi lôžkami. Tu sa jeden lekár a 10 sestier nepretržite
stará o tých najmenších drobcov.
Tento úsek sa nedá oddeliť od gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. „Každé dieťa tu má svoju matku, a tá je v emočne labilnom období. Mnohé sa boja, ak
dieťa plače,“ priblížila neonatologička Jana Maďarová, zároveň
zástupkyňa primárky detského
oddelenia. Ako dodala, personál
sa tu ale bojí skôr detí, ktoré neplačú. Aj novorodenecká patológia totiž patrí k medicíne. Musia
tu byť preto vždy pripravení aj
na zastabilizovanie vážneho stavu (to aj s pomocou oddelenia
anesteziológie a intenzívnej medicíny) a transportu na špecializované pracoviská.

Bábätká sa vo vyhrievacím lôžkach
cítia naozaj komfortne a spokojná
je tak aj lekárka J. Maďarová.

Novorodenecký úsek dnes
disponuje modernými prístrojmi a starostlivosť o novorodencov sa posunula aj vďaka novým
vyhrievacím lôžkam či modernému prístroju na šetrnú resuscitáciu novorodencov. Veľkým plusom je aj to, že vďaka celej škále skríningových vyšetrení dokážu včas zachytiť mnohé ochorenia i to, že strach mamičiek zo
syndrómu náhleho úmrtia dieťaťa utlmia aj zapožičaním monitorov dychu. Nebolo to tak vždy.
„Veľa skúseností som čerpala od
svojej predchodkyne Anny Hőgerovej, ktorá viedla tento úsek
v období, keď prístrojová technika bola v plienkach. Vtedy sa lekár spoliehal hlavne na pozorovanie sestier a svoje zmysly,“ dopovie J. Maďarová.
m m m

Detský pacient je nepochybne
krehký a vyžaduje veľa predvídavosti a popri telesných neduhoch tu nemožno zabúdať na detskú dušičku. „Detskári“ to dobre
vedia, a tak sa stáva, že odrastené vecičky a hračky svojich detí
prinesú na oddelenie. A aj cez
nadáciu Červené nosy sa snažia na ubolených tvárach vyčariť
úsmev a rôzne zbierky hračiek
svedčia len o tom, že na detskom
oddelení rozhodne neurobia len
to nevyhnutné. Srdcová blízkosť
zamestnancov k pacientom je tu
silne prítomná.
	Text (hm), foto (ĽN, n.o.)

SPOMIENKY

lekárky Nadeždy Brunovskej
Prvý august 1974
sa lekárke Nadežde Brunovskej (na snímke z 80tych rokov s kolegyňami
v strede, vedľa nej vpravo
lekárka V. Bobuľská a vľavo vrchná sestra A. Maxinčáková) natrvalo vryl
do pamäti. Ako mladá lekárka nastúpila na detské
oddelenie v časoch, keď
tu bol nedostatok lekárov. „S primárom Michalom Labancom pracovala ako staršia sekundárna lekárka iba M. Labudová,“ spomína
dnes lekárka, ktorá biely plášť neodložila na vešiak a naďalej sa venuje detskému pacientovi v pediatrickej ambulancii. „Po úvodnom privítaní som dostala úlohu naštudovať akútnu pediatriu a pri rannom hlásení hneď bolo preskúšanie. Bola som vystrašená, ale postupom času som sa adaptovala,“
zasmeje sa dnes pediatrička. A detailne si pamätá aj na hrôzu, akú
mala z vyjadrenia primára, že už
po dvoch týždňoch bude slúžiť nočné služby. „Neviete si predstaviť,
aký strach som mala v prvej noč-

nej služby, aj keď primár bol v prípade potreby v príslužbe. Vtedy som
si uvedomila, aké je to ťažké pracovať s chorým dieťaťom,“ dopovie
i to, že zabudnúť sa nedá na úžasné sestričky, ktoré lekárom pomáhali, čo bolo hlavne pre mladých lekárov obrovským prínosom. „Nemôžem nespomenúť vrchnú sestru
Annu Maxinčákovú, ktorá patrila medzi veľké osobnosti nemocnice,“ povie N. Brunovská i to, že keď
v októbri 1974 nastúpila na oddelenie lekárka J. Skrovná a v novembri
A. Dopiriaková (neskôr Hőgerová),
tvorili trojicu, ktorá na čele s primárom M. Labancom pracovala a vzájomne si pomáhala na detskom oddelení veľa rokov.
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50 ROKOV ĽUBOVN ANSKEJ NEMOCNICE
OAIM je láska neláskavá

Zvyk je železná košeľa – vraví
staré známe príslovie a v prípade
oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) to platí.
Jednoducho ÁRO (čo bol pôvodný názov oddelenia) je tak vryté
do nášho slovníka, že sa ťažko vykoreňuje.„Aristom“ to ale neprekáža a vedia aj to, že „ich“ oddelenie nevzbudzuje veľa sympatií.
Tu sa často, a to bez zveličovania,
zvádza boj medzi životom a smrťou. Zamestnanci oddelenia
OAIM sú ale aj tí, ktorí často bezmenne strážia„sny“ všetkých pacientov, ktorých uvádzajú do narkózy. A sú to tí istí majstri hlbokého spánku, ktorí aj zdarne vrátia
pacienta späť do reality a stihnú odísť z operačky často skôr,
než pacient definitívne precitne
a uvidí ich tvár. Prosto, takí anjeli strážni. A to aj napriek tomu,
že často vyprevádzajú človeka aj
na„druhý breh.“ Predtým ale urobia všetko, čo moderná intenzívna medicína a ľudský
um umožňuje.

OAIM jeho primár Jaroslav Fedorko. Napokon, práve operačné
sály patria k druhému pôsobisku oddelenia. A nielen tieto. Oddelenie dnes „úraduje“ prakticky na všetkých úsekoch nemocnice. Dnes sa totiž už aj mnohé
výkony, hlavne nepríjemné, robia v lokálnom umŕtvení, rodičky často rodia za asistencie „aristov,“ ktorí tiež pomáhajú „nadýchnuť sa“
patologickým novorodencom či „utlmia“
nepokojných pacientov, napríklad aj keď
treba urobiť CT vyšetJ. Fedorko
renie a podobne.

n Úradujú
všade
OAIM je v porovnaní s inými oddeleniami nemocnice pomerne mladé. Vzniklo totiž v roku 1980. Jeho
n boj s časom
vznik si vyžiadal výSamozrejme, zavoj. Škála operačných
budnúť sa nedá aj na
výkonov sa rozširosamotné oddelenie.
vala a nároky sa stupHadičky, sykot venňovali. Éra, keď si chitilátorov, pravidelné
rurgovia (T. Bryja, Š. D. Matoľáková
kvapkanie roztokov
Lapšanský, V. Brui zlovestne podskanovský, J. Laskovský a iní) i gy- kujúca srdcová krivka - to často
nekológovia (T. Priputníková, V. napadne laikovi, keď si predstaŠamudovská) sami uspávali pa- ví oddelenie, kde zväčša toho pacienta pomocou éteru či halota- cienti veľa nenahovoria. Štyri lôžnu, sa jednoducho skončila a na ka sú totiž pripravené pre tých
operačných sálach ich vystrie- s najzávažnejšími diagnózami.
dali kvalifikovaní anestéziológo- A starostlivosť o nich si vyžaduvia. „Dnes ročne robíme okolo je obrovské nasadenie. A to nie2 500 anestézií, celkových i lokál- len lekárov. „Na sestry sú tu klanych. Anestéziologická technika dené vysoké nároky, a to na odna operačných sálach sa postup- bornosť, pohotovosť a obsluhu
ne obmenila a je vybavená kom- prístrojového vybavenia. Pacienpletným monitorovacím vybave- ti vyžadujú resuscitačnú a intenním zodpovedajúcim požiadav- zívnu starostlivosť, zabezpečekám doby. Umožňuje nám robiť nie vitálnych funkcií, množstvo
anestézie šetrné tak k pacientom, odberov, špeciálnych výkonov
ako i životnému prostrediu,“ a vyšetrení. Tiež špeciálnu ošethovorí dnes o realite oddelenia rovateľskú starostlivosť vyžadu-

Moderné zdvíhacie zariadenie
kúpené aj z darov a 2% z daní
slúži nielen oddeleniu OAIM.

DNES: ODDELENIE ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY

SPOMIENKY

prvej vrchnej sestry Oľgy Sopkovej

Na operačke v roku 1985 a dnes. „Aristi“
bdejú nad pokojným spánkom pacienta.
júcu predovšetkým dodržiavanie prísneho hygienického režimu, množstvo drobných denných prác, ktoré niekedy nie je
ani vidieť, a predsa sú také dôležité. Často je nevyhnutná akútna
resuscitácia, čo sa spája s mnohými hodinami stresu, kde sestra
musí vedieť dobre spracovať stres
a emócie. Vo veľmi krátkom čase
musí rozhodnúť o správnych prioritách a tie musí aj vykonať,“
vraví vedúca sestra oddelenia
Daniela Matoľáková. Ako dodáva, nepretržitý kontakt s bezvedomými, umierajúcimi pacientmi, ktorí sú odkázaní na pomoc
a, samozrejme, neustály boj s časom – to je len okrajové priblíženie skutočnej práce na tomto
oddelení.
Zvládať tu treba navyše aj
emočné vypätie príbuzných.
„Na ľudské tragédie sa zvyknúť
nedá,“ poznamenal primár oddelenia k téme, ktorá je tu, žiaľ, stále aktuálna. Medicína jednoducho nie je všemocná. A radosť zo
záchrany života tu strieda i jeho
strata. „To pôsobí často depresívne, narúša radosť z práce, z povolania. Každá práca s chorými
je ale náročná, špecifická. Kedysi
dávno nám jeden profesor povedal, že ,,OAIM je láska neláskavá.“ Preto všetci, ktorí tu prácu robia, musia ju svojím spôsobom mať radi,“ dodáva D. Matoľáková.
Výhodou práce na oddelení je
ale to, že aj v roku 2010 sa z veľkých európskych zdrojov zásadne zmodernizovalo. „Celé oddelenie je vybavené monitormi
jednej značky, aj s centrálou. Je
to kompatibilné, obsluha je jednotná. Má to obrovský význam,“
poukazuje na ostatné technické
plusy primár. Rovnako zlomové bolo zakúpenie moderného
zdvíhacieho a polohovacieho zariadenia na manipuláciu s ťažkými pacientmi.
n Míľové krokY
Oddelenie má teda „len“ 34
rokov a svojho tretieho primára.
Po prvom šéfovi Petrovi Kriškovi (dnes pracuje v Čechách a venuje sa anestéziologickej praxi
aj naďalej) dostalo v roku 1984

J. Karaš pri prvej sanitke RZP prerobenej z Avie 1203 a na slávnostnom otvorení heliportu v roku 1999.

jedného z najmladších primárov – Jozefa Karaša, ktorý patril ako mladý lekár s primárom
a Valentínou Redajovou k prvému lekárskemu triu oddelenia.
„Boli sme vtedy v permanentnom kole. Chodili k nám slúžiť aj
iní lekári, hlavne z chirurgie a interného oddelenia. Samozrejme,
pri takom počte nie je možné venovať sa štúdiu či dlhodobejším
pobytom na stážách na väčších
pracoviskách. Treba ale povedať,
že medicína v tejto oblasti – postupy, technika a intenzívna starostlivosť išli v priebehu ďalších
10-tich rokov míľovými krokmi
dopredu,“ zaspomínal už bývalý primár Jozef Karaš, ktorý v rokoch 1999 - 2005 pôsobil aj ako
riaditeľ nemocnice. Dobre si ale
pamätá časy, keď na ARE začali
smelšie riešiť stavy, ktoré predtým putovali do väčších nemocníc. A smelé boli aj jeho plány po
návrate zo stáže na amerických
klinikách. Na tunajšom oddelení
vypracovali a zaviedli tzv. štandardné postupy, ktoré sa využívajú dodnes. No a ďalšia výzva
prišla so zriadením rýchlej zdravotnej pomoci pri oddelení ARO.
n S PREROBENOU 1203
Rok 1985 je rokom, kedy sa aj
v Starej Ľubovni ozval zvuk prvej
záchranky pod oddelením ARO.
Samozrejme, dovtedy tiež existovali výjazdy k akútnym pacientom, riešili sa ale cez nemocnicu,
bežné sanitky a slúžiacich lekárov. „Moje prvé služby na RZP
sa mi spájajú s pobytom v nízkej pričupenej budove, ktorá kedysi stála oproti poliklinike, teraz
je tam lekáreň. Okná na budove
boli tak nízko, že kto šiel po chodníku, často nám zaklopal. Výjazd
obyčajnou, už nadsluhujúcou sanitkou bol zážitkom, vždy som
sa v duchu modlil, aby vydržala
ešte aspoň túto jazdu a aby sme
neprišli neskoro,“ spomína dnes
s úsmevom Marián Maďar (na
fotografii z otvorenia heliportu vľavo), ktorý na ARO nastúpil v roku 1995. A ako vraví, po
atestácii ho to od anestézy stále viac a viac ťahalo k „adrenalínu,“ a tak niet divu, že po zriadení Oddelenia urgentnej medicíny a medicíny katastrof
bol poverený
vedením tohto oddelenia
a neskôr sa
stal jeho primárom. Postupne sa
„záchranka“
presťahovala do budovy nemocnice, a to do suterénu pavilónu B. „Vtedy som si za-

„Začiatky boli veľmi
ťažké, ale krásne,“ začína svoje spomínanie na
22 rokov praxe v pozícii vrchnej sestry ARO
oddelenia dnes Oľga
Sopková (na historickej
fotke z roku 1988 v strede
v hornom rade). Oddelenie pripravovala ešte pred 1. decembrom
1980 s prvým primárom Petrom
Kriškom, ktorý mal podľa O. Sopkovej obrovské zásluhy na zriadení a prvých krokoch nového oddelenia. V priestoroch, kde je dnes oddelenie, boli kedysi i odborné ambulancie. Stavebné úpravy preto tiež
boli nutné. V súvislosti s nimi sa
vynára zo spomienok vrchnej sestry aj jedna kuriozitka. Z prestavby
sa totiž personál tak tešil, že v závere vložil primár do sklobetónových
priečok fľašu vína. Nuž, možno ju
tam niekto raz nájde. A teraz už
vie, že tam bola vložená zo samej
radosti z nových vecí.
„Primár mal už skúsenosti s týmto odborom, bol to veľmi
múdry, vzdelaný lekár, ktorý nás
neustále učil,“ spomína kedysi
vrchná sestra. I na to, že „aristické“
sestry jednoducho nemohli ustrnúť
a museli okrem zdravotníctva ovládať i chémiu a fyziku. „Aj o polnoci bolo nutné vedieť rozriediť liek,
prichádzali nové prístroje, nové
generácie liečiv,“ vraví O. Sopková, ktorá sama absolvovala množstvo školení i stáží. Líderka prvých

5-tich sestričiek z ARA si
začiatky práce spája aj
s vypätými situáciami, keď mala príslužby takmer nonstop. „Postupne pribúdali lekári i sestry,
ale najväčšiu húževnatosť som videla u sestier
prijatých v prvých rokoch oddelenia,“ pripomína sestrička, ktorá aj
dnes v dôchodku pracuje na internej ambulancii. Spomienky sa jej
ale vracajú aj k ťažkým situáciám,
keď museli sestry zastúpiť jediného lekára na oddelení, ktorý uspával iného pacienta na operačke a
skomplikovaného pacienta zaintubovať. „Sestra tu musela byť vždy
pohotová a múdra. Platilo, že sestra
z ARA má hviezdu na čele,“ dopovie a vyvráti aj mýtus, že na ARO
sa chodí len umierať. „Mali sme aj
detských pacientov, veľmi ťažkých
a dnes sú z nich zdraví dospelí ľudia,“ dopovie. A myseľ sa jej vracia
aj k inovátorským postupom, jedným z nich bolo aj vtedy prevratné sterilizovanie formaldehydom vo
fóliách. Ale i k organizovaniu seminára pre celé Slovensko i k absolútnej čistote oddelenia, keď tu neboli
povolené ani návštevy a hygienička s trochou humoru vravela, že na
ARE sú aj odpadkové koše sterilné.
Spomienok je prosto veľa a oddelenie dalo O. Sopkovej hlavne mnoho
skúseností a poznania, že aj malý
kolektív dokáže veľké veci.

Otvorenie ARO, 1980

výstrižok z ĽN, 1988

umienil, že naša nemocnica musí
mať heliport, aby sme boli pripravení k transportu pacientov
vrtuľníkom. Vedenie súhlasilo s podmienkou, že to bude čo
najlacnejšie. Postavenie heliportu bolo jednou veľkou stmeľujúcou akciou plnou elánu a zápalu
pre dobrú vec. Panely sme zohnali za symbolickú sumu, niekto zabezpečil bager, iný nákladné auto
na odvoz zeminy, položenie panelov bolo bez nároku na zaplatenie, technické práce zvládli chlapi
z údržby,“ vrátil sa tiež do minulosti M. Maďar.
RZP-čku prevádzkovala ne-

mocnica do roku 2004, kedy sa jej
poskytovateľom stala súkromná
spoločnosť.
m m m

OAIM nikdy neustrnulo. Novinkou je napríklad aj tzv. brušný blok po veľkých gynekologických operáciách, ktorý sa ukazuje
ako efektívny v liečbe pooperačnej bolesti a aj na ambulancii liečby chronických bolestí tu pomáhajú pacientom zvládať bolesti,
hlavne pri chrbticových problémoch. Škála zásahov oddelenia
jednoducho už dávno presiahla tie zo začiatku 80-tych rokov.
Text (hm), foto (ĽN, n.o.)
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50 ROKOV ĽUBOVN ANSKEJ NEMOCNICE
Náš životný štýl podáva ruku mnohým chorobám

Jedného krásneho dňa sa
stalo, že sa tabuľka na treťom
poschodí bloku B tunajšej nemocnice s názvom Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FBLR), ktoré utkvelo mnohým v pamäti ako FRO
(fyziatricko-rehabilitačné oddelenie), zvesila a namontovala sa nová s názvom Neurologické oddelenie. Moderne povedané, všetko sa udialo v rámci reprofilizácie 20-tich lôžok. Tieto
dve oddelenia preto majú spoločnú históriu. Oddelenie FBRL
od roku 1964 a neurológia začala svoju prevádzku v júli 2008.
Dodať ale treba, že veľká časť
personálu (od vedúcej sestry
až po pomocný personál) prešla
od rehabilitácie k inému, náročnejšiemu odboru. Nový tím lekárov začal pracovať pod vedením primárky Ľubice Snopekovej. Vznik nového oddelenia si
vyžiadala potreba zaradenia nemocnice medzi zdravotnícke zariadenia II. typu, kde neurológia
patrí medzi základné odbory.

DNES: FBLR A NEUROLOGICKÉ ODDELENIE

SPOMIENKY

lekárky Evy Svrčkovej

Na„rehabke“ kedysi a dnes.„Zlaté ručičky“ fyzioterapeutov
boli, sú a budú stále potrebné. Pacient vkladá pod ne svoje
ubolené telo a verí, že sa zbaví bolesti a vyskočí z ležadla.
terapie v obvodoch v Podolínci
a Ľubotíne.
V roku 1977 nastúpil na oddelenie aj mladý lekár Viliam
Brunovský, ktorý neskôr oddelenie viedol 9 rokov. Kolektív sa postupne rozrástol a v 80tych rokoch už mal 12 zamestnancov a lôžková časť postupne až 30 lôžok. Ďalším medzníkom bol aj rok 1988, kedy sa „rehabka“ presťahovala na sídlisko
Západ do priestorov v tzv. Lentilke (hovorilo sa im aj malometrážne). Trošku bokom od nemocnice bolo vtedy vedno s doliečovacím oddelením. Po desiatke
rokov sa opäť sťahovalo, a to do
novootvoreného nemocničného
bloku B. To už malo
svoje nezastupiteľné miesto medzi ostatnými oddeleniami, menili sa primári
i škála výkonov.

n Z pivnice
do Lentilky
Kto by to nepoznal - seknuté platničky, zablokované stavce, vyžarujúca neznesiteľná bolesť od chrbtice do nôh či krku...
Kým napríklad operácii alebo
vážnej diagnóze sa v priebehu
života mnohí zdarne vyhneme, takýmto takzvaným dôsledkom nášho životného
štýlu a, ruku na srdce, i lajdáckeho prístupu k zdraviu sa
dopracujeme niekoľn Rarita
kokrát v živote asi A. Štellmachová
Do nového mivšetci. A keď „bablénia už vstupovalo
ské rady“ i pilulky
rehabilitačné oddenezaberú, utiekame
lenie s veľkými nosa k odborníkom. Aj
vinkami. Lôžková
preto ešte v roku 1964
časť bola presunubolo otvorené prvé
tá na tretie poschorehabilitačné oddedie a ambulantná sa
lenie aj v tunajšej ne- P. Škvara
konečne z „pivnice“
mocnici. Bolo síce madostala vyššie. Veľa
ličké, jeho personálne obsadenie sa vtedy modernizovalo, stavatvorili dve pracovníčky: E. Műl- li i búrali sa priečky. A v roku
lerová a M. Prosuchová a jeho 2002 mala Ľubovňa aj niečo raritmiestom bol suterén spojovacie- né. Bol to nový denný stacionár
ho traktu lôžkovej časti s polikli- v odbore fyziatria, balneoterapia
nikou (občas hovorili pacienti, že a liečebná rehabilitácia. „Chodiidú do pivnice), neskôr ale nabe- li sa k nám inšpirovať aj z iných
ralo na sile. O rok už malo svoj- nemocníc,“ hovoril vtedy hrdo
ho prvého vedúceho lekára A. vtedajší primár Boris Poľanský.
Rosinu, ktorý bol veľkou kapa- Denný stacionár s 10-timi poscitou vo svete fyzioterapie a lie- teľami mal veľké výhody
čebnej rehabilitácie, a to v rám- hlavne pre pacientov, ktoci celého bývalého Českosloven- rí dostali adekvátnu liečska. No a skromný personál sa bu, procedúry a tiež infúrozšíril o  dve pracovníčky, kto- zie a nemuseli byť pritom
ré zasvätili „rehabke“ dlhé roky hospitalizovní.
– M. Šlachtovskú a T. Alexíko„Dnes je oddelenie stávú. Odvtedy oddelenie už iba le rozdelené na dve časti expandovalo, dokonca malo (do ambulantnú a úsek liečebroku 1988) dve vysunuté praco- nej telesnej výchovy a fyziviská pre podávanie fyzikálnej kálnej terapie. Lôžkové od-

„Rehabka“ v rokoch, keď ju viedol A. Joštiak (1972 - 1988) - vpravo.

Na neurologickom oddelení

delenie už nemáme a v roku 2012 je len liečebná telesná výchova
boli zrušené aj stacionárne lôž- a fyzikálna terapia, ale aj úsilie
ka,“ vysvetľuje už súčasný pri- o znovuzačlenenie sa pacienta do
már Peter Škvara, ktorý si tiež pa- spoločenského života,“ podotýka
mätá éru (keďže nastúpil na od- Andrea Štellmachová, vedúca fydelenie ako mladý lekár v roku zioterapeutka FBRL. Ako dodá1999), keď malo oddelenie oveľa va, práca fyzioterapeuta si vyžaširší záber. A keďže počet pacien- duje v dnešnej dobe vysokoškoltov, ktorí dnes potrebujú zásah, ské vzdelanie, dobré osobnostné
liečbu i služby lekárov i fyziote- predpoklady pre prácu s ľuďmi
rapeutov neubudol,
a špecifické manuálzmeny majú za náslene zručnosti, preto si
dok, že sa predĺžili čafyzioterapeut musí
kacie doby. „Vieme,
neustále prehlbovať
že pacienti to nemavzdelanie v nových
jú radi, ale jednodumetodikách.
cho nevieme ich ošetriť v takomto zredu- L. Repková
n Nemocničný
kovanom formáte pranováčik
coviska bez dlhodobéAni nové neuroloho čakania,“ dodágické oddelenie, ktova primár, ktorý jedré začínalo v roku
noznačne potvrdzuje
2008 s dvadsiatkou
trend starnutia populôžok a dnes má 30,
lácie a nárast paciennemá núdzu o patov s chorobami a pocientov. „Už mesiac
G. Josay
ruchami pohybového
dopredu máme kaaparátu v nižších vekových ka- pacitne obsadený kalendár hostegóriách.
pitalizácií,“ priblížila vedúca
Navyše, nejde iba o samotné sestra Lenka Repková. Jednoochorenie. „Fyzioterapia, to nie ducho, ako podotýka aj aktuálny primár Gabriel Josay, pacientov je veľa. Oddelenie denne prijíma akútnych pacientov,
či už dovezených „záchrankou“
alebo odoslaných prostredníctvom obvodných a odborných
lekárov.
No pre pacientov je to veľká
výhoda, kým kedysi putovali
na neurologické oddelenie do
Popradu či Spišskej Novej Vsi,
dnes sú „doma.“ Na lôžkach
nového oddelenia končia často
pacienti v rôznych štádiách bolestí chrbtice, riešia sa tu náhle
cievne príhody, záchvatové
ochorenia, degeneratívne, ale
i nádorové. Práca personálu je
náročná nielen po fyzickej, ale
aj psychickej stránke. „Pacienti by chceli od nás odísť zdraví,
ale len malé percento z nich sa
zamýšľa nad tým, čo by pre to
mohli urobiť aj oni sami,“ vraví
Výstrižok z Ľubovnianskych novín
zo skúseností L. Repková. „Nez roku 1988. Hore M. Šlachtovská,
vďačnosť“ oddelenia spočíva
dole V. Brunovský s pacientmi.
aj v tom, že neurologické cho-

Mať v databáze ošetrených
a väčšinou stále vracajúcich sa vyše
12 tisíc pacientov – tak, to je už poriadny výkon! U lekárky Evy Svrčkovej – realita. Jej odbornú rehabilitačnú ambulanciu pozná, hádam, každý. Často si k nej chodia
dať dokopy „kostru“ ťažko pracujúci chlapi a vzápätí opäť odchádzajúci na šichty do zahraničia, ale
i študenti, ktorí po skúškovom období nemôžu pohnúť krkom. Mnohí ale nevedia, že ako mladá lekárka s atestáciou chirurgia prišla do
Starej Ľubovne z Košíc. A keďže na
chirurgii pôsobila len krátko, väčšinu svojej lekárskej praxe obetovala
„rehabke.“ Podľa slov lekárky ale
o chybnom kroku nemôže byť ani
reč. „Je to nádherný odbor, dajú sa
tu robiť krásne veci. Nie je to veľká medicína, ale má zmysel,“ vraví dnes lekárka. To, že má obrovský zmysel a význam, by vedeli
potvrdiť stovky seknutých, bloknutých či ináč bolesťou zmrzačených pacientov, ktorým rehabilitační lekári a fyzioterapeuti vrátia
chuť do života. E. Svrčková ale aj
po rokoch nezabúda na svoje začiatky na FRO oddelení v malometrážnych bytoch v tzv. Lentilke, keď lekári slúžili aj u kolegov na doliečovacom oddelení. „Všetko, čo viem,
som sa naučila od primára Brunovského,“ nedá dopustiť na dnes
už nebohého lekára, ktorý rovnako začínal na chirurgii. „Bol to rodený chirurg so šiestym zmyslom,
akých je málo. Na rehabilitácii len
zúročil cit, ktorý mal v rukách. Ak
sme riešili príčiny nejakého ochorenia, dovtedy pátral, študoval,
kým problém nerozlúskol. Bol trpezlivý, nebol malicherný a mnohým ľuďom pomohol. Takého učiteľa, akého som mala, by som priala
všetkým mladým kolegom,“ dodáva E. Svrčková, ktorú dnes hlavne
trápia deti, ktoré nešportujú. Rovnako vidí veľký výkričník v našom
životnom štýle, ktorý má za násle-

dok, že jej denne praská ambulancia vo švíkoch. No a zvádza boj aj
s limitmi poisťovní. Nevie ani po
20-tom dni v mesiaci otočiť „vykrútených“ pacientov od dverí len
preto, že prekročila limit. „Niektorým veciam v našom zdravotníctve jednoducho nerozumiem,“ dopovie. Aj to, že svojim pacientom
dáva aj domáce úlohy. „Najprv
musia zmeniť štýl života, cvičiť,
hýbať sa,“ povie E. Svrčková, ktorá sa v spomienkach rada vracia na
oddelenie FRO i na kolektív, ktorý
okrem odbornosti dokázal vniesť do
každodennosti aj pridanú hodnotu:
„Spolu sme oslavovali na oddelení
napríklad fašiangy, poobliekali sme
sa do masiek a chodili po oddelení.
Bol to úžasný kolektív. Boli tam
také stmeľujúce stálice ako Marta
Šlachtovská, Táňa Alexiková, Vierka Tokarčíková a iné,“ dodáva E.
Svrčková, ktorá si po oddelení vyskúšala aj prácu v kúpeľoch vo Vyšných Ružbachoch. Ako však vraví,
to, že sa rozhodla zakotviť v privátnej ambulancii, neľutuje a pozitívne ju nabíjajú aj stretnutia so svojimi pacientmi na uliciach. Vždy sa
zastaví na kus reči, lebo je presvedčená, že medicína je hlavne o vzťahu pacienta a lekára. (foto mv)

roby, napríklad, znemožňujú
pacientovi pohyb, spôsobujú
mu ochrnutia či trvalé bolesti.
„Vieme liečiť mnohé tieto ochorenia, žiaľ, nie vyliečiť,“ dodáva primár, ktorý je tiež znepokojený pribúdaním pacientov
v mladom veku, a to s vážnymi diagnózami.
Najmladšie oddelenie má
síce do 50-tky, ktorú oslavuje
nemocnica, poriadne ďaleko,
má ale už svoje trvalé miesto
a spolupracuje úzko s oddelením, po ktorom má priestory, ale, samozrejme, nielen
s ním. Keďže bolo len nedávno zariaďované, na nedostatok modernej techniky sa nemôže sťažovať. Primár G. Josay ešte vidí potrebu vlastnej
JIS-ky. Teraz svojich najťažších pacientov umiestňujú na

JIS-ke interného oddelenia.
m m m

Ochorenia pohybového
a nervového aparátu majú svoje osobitosti. Väčšinou nám spôsobujú bolesť, stratu hybnosti,
sú trvalé alebo dlhodobé, oberajú nás psychickú pohodu a obmedzujú v mnohých aktivitách.
Ale majú aj spoločné príčiny –
často si ich privádzame sami,
máme málo pohybu a počítačová doba tiež robí svoje. „Seknutí“ či neprirodzene vykrútení často hľadáme „zlaté“ ručičky, ktoré vrátia všetko tam, kde
má byť alebo rozcvičia po úraze stuhnuté „hnáty.“ Samozrejme, nie všetko je v silách medicíny a aj jej odvrátená tvár patrí
k odborom liečebnej rehabilitácie či neurológie.
Text (hm), foto (ĽN, n.o.)

Neurologické odd. síce nemá veľkú históriu, vymenilo sa tam už niekoľko primárov. Prvou primárkou bola Ľ. Snopeková (dole v strede).
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50 ROKOV ĽUBOVN ANSKEJ NEMOCNICE
Veľké osudy ukryté v malej skúmavke

„Labáky“ – tak sa dá najkratšie a pre väčšinu laickej verejnosti aj najzrozumiteľnejšie preložiť
dlhý názov oddelenia klinickej
biochémie, hematológie a transfuziológie. Zložitý názov, aj práca. A veľká vážnosť. Z malej skúmavky, v ktorej si zvykneme„do
labákov“ odniesť krv či iné biologické tekutiny, sa dajú vyčítať
veľké osudy. Pozitívne, ale i negatívne. Na laboratórne výsledky čakáme často s obavami, strachom, ale i nádejou, že liečba zaberá alebo na utvrdenie, že všetko je v poriadku. Stanovenie
diagnózy by bez tohto oddelenia
prakticky nebolo možné. Potvrdené čierne na bielom - také vážne a často osudové sú čísla, ktoré
odchádzajú z laboratórií. Okrem
toho sa tu prelieva z tela darcov
najvzácnejšia životodárna tekutina, náhradu ktorej ešte nik nevymyslel. Tu má nemocnica ukrytý veľký poklad.
n automatizáciA
Okolo 500 žiadaniek denne –
takéto závratné čísla sú dnes bežné na oddelení. Určite by sa takéto obrovské množstvo vyšetrení
dostupných celých 24 hodín nedalo urobiť bez najmodernejšej
techniky, ktorá nahradila kedysi
manuálne vyšetrovania, ktoré
pripomínali skôr alchymistickú
dielňu, kde sa pipetovalo, byretovalo, miešali sa roztoky, v sklenených bankách a skúmavkách
prebiehali analýzy a prácne sa
rátali krvinky pod mikroskopom
či pomocou zložitých vzorcov
a logaritmov posudzovali vizuálne farebné zmeny vyšetrova-

Na „transfúzke“...

SPOMIENKY

DNES: ODDELENIE KLINICKEJ BIOCHÉMIE,
HEMATOLÓGIE A TRANSFUZIOLÓGIE
SPOMIENKY

Najväčší rozdiel medzi prácou v minulosti a dnes je v prístrojovom vybavení a automatizácii. Počty vyšetrení,
ktoré sa ale v „labákoch“ dnes robia,
by sa takto manuálne už urobiť nedali.

ných vzoriek. „Dnes napríklad
vieme krvný obraz urobiť do
minúty,“ priblížila pre porovnanie primárka Valentína Redajová. Technika už umožňuje automatizovane a kvalitne vyšetrovať veľké množstvo vzoriek naraz. Moderné centrifúgy a analyzátory, ktoré podliehajú zložitým kontrolám ale, samozrejme,
ovláda človek, školený a vzdelaný personál. Počítačová doba
tiež výrazne ovplyvnila rýchlosť a spracovanie laboratórnych
výsledkov, lekári majú možnosť
prezerať si potvrdené výsledky
aj cez internet. Rozšírila sa škála vyšetrení a desiatka pracovníkov dnes denne chrlí výsledky, na ktoré čakajú stovky pacientov, lekárov z celého okresu
a celá nemocnica.
n až v Anglicku
Oddelenie klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie tvorí dnes jeden celok a sídli
v nízkej budove za nemocnicou.
Nebolo to tak ale vždy. Jeho vývoj bol zložitý a zmeny i sťahovania si vyžiadala doba i prax. Už
pri otvorení nemocnice v roku
1964 bolo v Starej
Ľubovni funkčné biochemické laboratórium
s tromi pracovníčkami, ktoré
sídlilo v priestoroch, ktoré si delilo s RTG pracoviskom. Úsek
v tých časoch zastrešovali interní

vedúcej laborantky Ziny Kováčovej

lekári, svojho prvého lekára a ne- Tiež obdobím, keď sa odbery
skôr aj primára Ivana Ochodni- od darcov robili takmer ako na
čana dostalo biochemické labo- operačke - v plášťoch, s rúškami,
ratórium až v roku 1972. V je- do sklených fliaš. No a na preseni 1980 sa oddelenie klinickej lome rokov 2002 a 2003 sa rozbiochémie, súčasťou ktorého už hodlo o opätovnom spojení biobolo aj hematologické laborató- chémie a hematológie. Celá prevádzka biochémie sa
rium a krvný sklad,
tak presťahovala do
presťahovalo do prídnešných priestorov
zemnej budovy mea primárkou sa stala
dzi pavilónmi A a B
Valentína Redajová,
(dnes je tam pohotoktorá pracuje aj na hevostná služba). Tu už
matologickej ambuprišli aj prvé nemoclancii (pre pacientov
ničné počítače (naprí- V. Redajová
s ochoreniami krvi).
klad 8-bitový Sinclair
ZX Spectrum) a s nimi
n V STREHU
aj ďalšia nutnosť auTisícky skúmaviek,
tomatizácie. Prevratvzoriek, vyšetrení, číný bol aj rutinný biosiel - bežná realita odchemický analyzátor
delenia, ktoré musí
Encore a jeho spusbyť obozretné a dôtenie si vyžiadalo až
cestu vedenia oddele- Z. Kuzmiaková sledné. Omyly sa tu
nepripúšťajú. „Skôr,
nia do Anglicka, a to
v časoch, keď cestovanie nebolo ako sa každé ráno zapnú anasamozrejmosťou, zvlášť na „Zá- lyzátory, sa musia skontrolovať
pad.“ No a vtedy prevratný bol kontrolky, až po tom sa môžu
aj acidobazický analyzátor a rad dávať vzorky. Snažíme sa elimiďalších prístrojov, ktoré menili novať chyby,“ vysvetľuje primárškálu, kvalitu i kvantitu labora- ka, ktorá ale poznamenáva aj to,
že aj ľudský faktor môže, samotórnych vyšetrení.
Medzitým sa v roku 1991 do- zrejme, zlyhať, skúsenosti ich ale
budovalo hematologicko-trans- už vycvičili, že kritický výsledok
fuziologické oddelenie, ktoré vymykajúci sa z normy zvyknú
spustilo éru sebestačnosti v zá- konzultovať s lekárom, skúmasobovaní nemocnice krvou. Do- jú fázu pred odberom, prípadvtedy sa krvné konzervy objed- ne vyšetrenie zopakujú. Žiaľ, aj
návali z iných miest. Oddelenie veľmi zlé a smutné výsledky,
odborne zastrešovala lekárka ale technologicky správne, často
Ružena Michalová z Popradu putujú k lekárom a potom k paa tiež si prešlo érou práce s mik- cientom.
„Zdravotnícky laborant nie
roskopom a manuálneho spracovania vzoriek, počítaním krv- je až v takom priamom kontakte
ných elementov v komôrkach... s pacientom ako iní zdravotnícki
pracovníci, napriek tomu za každou skúmavkou so vzorkou biologického materiálu vidíme človeka. Naša práca je skôr techniccelý čas, neviem si bez toho predkého zamerania a sme stále pod
staviť svoju lekársku prax,“ dodápsychickým stresom. Každé čísva I. Ochodničan. Dôležitá preto
lo, ktoré vydávame ako hodnobola i spolupráca s oddeleniami,
tu istého parametru, musíme
keď sa napríklad vytváral systém
prehodnotiť, obzvlášť kritické
nutričnej stravy pre ťažkých pahodnoty. Musíme si poradiť aj
cientov alebo sa začali vyšetrovať
s menšími technickými probléžalúdočné kyseliny a iné, dnes už
mami,“ vyzdvihne špecifiká odbežné vyšetrenia. Ako ale podotýka
delenia vedúca laborantka ZlatiI. Ochodničan, s „babincom“, ktoca Kuzmiaková. Ako ale dodá za
rý „vyfasoval“, bola radosť pracosvoje kolegyne a kolegov, „naša
vať. „Bol to samostatne mysliaci,
práca je náročná, ale pekná a netvoriaci kolektív bez konfliktov.“
menili by sme ju.“ Diskrétnosť
Nuž, pochvala znie obojstranne.
a zachovanie anonymity je tu
tiež samozrejmosťou. A použité
vzorky podliehajú prísnemu režimu a odvážajú sa na likvidáciu
ako nebezpečný odpad.

primára Ivana Ochodničana

Svoje krásne spomienky na
30-ročnú prax v oblasti klinickej biochémie si uchováva aj lekár Ivan Ochodničan (na fotografii dnes a kedysi so svojím „babincom“). Do Starej Ľubovne ho
priviedlo rovnako nasledovanie
manželky, tiež lekárky a keďže
ako vraví, internistov bolo v tom
čase dosť, zaujímavá sa mu zdala
výzva rozvíjať odbor, ktorému sa v tom čase
z pozície krajského šéfa biochémie
venoval v Starej Ľubovni primár Moščovič
(mimochodom,
pochádzal zo Starej Ľubovne). „Okrem
neho nám pomáhal aj primár Matisko z Prešova, hlavne pri zavádzaní v tom čase novej metódy vyšetrovaní acidobazickej rovnováhy,“ pripomína dnes lekár na
dôchodku. I to, ako sa postupne
začali obohacovať možnosti diagnostiky o nové laboratórne testy.
Menili sa aj praktické postupy,
mnohí si iste pamätajú na dlhé

sprievodné lístky, ktoré sa odlišovali farbou podľa druhu vyšetrenia.
„Atraktívne pre mňa bolo vnútorné prostredie organizmu a tomu
som sa venoval,“ podotýka bývalý primár, ktorý si myslí, že staroľubovnianska nemocnica bola
vždy progresívna. Ako ale dodáva I.
Ochodničan, dôležitá pre neho bola
klinická biochémia, a teda aj práca
na odborných ambulanciách, najprv na diabetologickej a neskôr metabolickej. „Kontakt
s pacientmi som mal po

n SEBESTAČNOSŤ
Dvakrát v týždni sa transfúzna časť oddelenia mení aj na
mravenisko plné vzácnych darcov krvi, ktorú tu odoberajú od
roku 1993 do plastových vakov,
čo neporovnateľne zmenilo podmienky odberu. „S takouto odberovou súpravou sa dnes už dá robiť odber prakticky všade, aj v záhrade,“ podotýka V. Redajová.

Úplné začiatky laboratórnych
vyšetrení tunajšej nemocnice siahajú ešte do roku 1960. Vtedy totiž
už fungovala poliklinika a odborné
ambulancie v nej, ktoré si základné vyšetrenia robili samé, tie zložitejšie posielali do okolitých nemocníc. Bolo to nepraktické a zdĺhavé. S príchodom laborantky Roziny Kováčovej (na fotografiách kedysi a dnes), ktorú ale nik nevolal
inak ako Zina, prišla zmena. Mladá zdravotníčka, ktorá ale mala už
vyše 5-ročné skúsenosti z laboratória v Prievidzi, začala
premieňať prázdne priestory, v ktorých, ako dnes vraví, bol jeden mikroskop,
skrinka a digestor, na prvé
ozajstné laboratórium. Z.
Kováčová si dnes s úsmevom
spomína, ako prišla z rozbehnutej
nemocnice s obavami za manželom
do Starej Ľubovne, kde sa v tom
čase len rysoval sen o nemocnici. „Pustila som sa ale s chuťou
a veľkým elánom do zariaďovania
laboratória, tak ako ma požiadalo
vtedajšie vedenie, ktoré mi bolo vo
všetkom nápomocné. A to aj s pomocou kolegov z Prievidze,“ pripomenie dnes pani Zina. „Nebolo
tu nič, prakticky ani skúmavky, ani
roztoky... Pre chemikálie som chodila do Popradu, a tak som si ich začala objednávať a miešať roztoky.“
Tak postupne rozbehla prvé biochemické laboratórium, ktoré s radosťou začali využívať lekári aj detské oddelenie, ktoré fungovalo ako
prvé v suteréne polikliniky. A prišiel čas dostavby nemocnice (1964),
a teda ďalšia výzva - zriadiť laboratórium aj v nej. Tam už začali pracovať tri laborantky, okrem Z. Kováčovej aj Gertrúda Malecová (Fečišinová) a Anna Kapitančíková.
„Vtedy sme mali obrovskú radosť,
že máme nemocnicu. Bolo to veľké
nadšenie, zvlášť z toho, že sme na
tom mali podiel,“ spomína na časy
pred 50-tkou rokov laborantka, ktorá zasvätila náročnej vedúcej pozícii (po práci na poliklinike) 32 rokov. „Všetko sa vtedy robilo manuálne, pracovali sme s chemikáliami,
bolo to rizikové pracovisko. Pritom
Aj spracovanie krvi pokročilo.
Na oddelení idú s trendmi, začali spracovávať transfúzne prípravky zbavené bielych krviniek,
čo sa ukazuje ako užitočnejšie pre
pacientov. No a samozrejmosťou je účelné narábanie s krvnými konzervami, tunajšia nemocnica je známa svojou sebestačnosťou i pomocou iným, a to aj
vďaka veľkej darcovskej základni i zavedenej Letnej kvapke krvi.
m m m

stúpali nároky,
vyšetrenia. Nemali sme svojho lekára. Bolo to veľmi ťažké,“ podotýka dnes. Postupne sa ale rozširoval kolektív a napokon dostal aj „labák“ svojho lekára. „Primár Ivan
Ochodničan nás neustále vzdelával, bol tolerantný, zanietený pre
biochémiu a zaslúžil sa o veľký rozvoj oddelenia,“ zhodnotí svojho dlhoročného šéfa kedysi vrchná laborantka. A pochvalu pridáva aj pre
kolektív. Ťažké chvíle, keď prislužby a volania z nemocnice domov
zdvihli v noci z postele vrchnú Z.
Kováčovú alebo inžinierku Janku
Kováčovú aj trikrát a laborantky
v pohotovosti často nestíhali vyhovieť všetkým nárokom oddelení i lekárov, striedali aj pekné. A to, keď
prišli ocenenia z vedenia nemocnice alebo, keď sa vedeli stretnúť aj
mimo práce a oslavovali fašiangy
či narodeniny. Laborantka Janka
Lukáčová (veľká recitátorka) vždy
predniesla básničku, bol aj príhovor
vedúcej, pesnička a ako vraví Z. Kováčová - veľká súdržnosť kolektívu.
Zabudnúť ale nemôže na začiatky
doslova „na zelenej lúke“ i na neustále vzdelávania sa a školenia, aj
6-týždňové v Bratislave, a to popri rodine so štyrmi deťmi. Veselú myseľ si ale pani Zina zachovala a so svojimi kolegyňami sa stále stretne a pospomínajú na ťažké,
ale krásne roky.
Kam ešte pokročí vývoj, aj
v prípade vyšetrovacích metód
biologických vzoriek človeka, nevedno. Dnes si nik netrúfne ani
len predstaviť si, aké budú naše
„labáky“ o ďalších 50 rokov. Jedno je však isté, všetko, čo pomôže k rýchlemu a správnemu stanoveniu diagnózy a nasadeniu
účinnej liečby, má pre chorého
človeka obrovský význam.
Text (hm),
foto (ĽN, n.o., archív Z.K.)

Kolektív laborantiek s primárom v 80-tych rokoch min. stor.
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50 ROKOV ĽUBOVN ANSKEJ NEMOCNICE
Najširšia škála diagnóz
Oddeleniu dlhodobo chorých (ODCH) prischol jednoduchý ľudový názov „doliečovak“.
Tak ho volali kedysi, a tak to zostalo dodnes. Skrátený názov
ale vystihuje charakter oddelenia, ktoré malo vždy tak trochu smolu v tom, že tu neputujú
akútne diagnózy, ktoré sa zvyknú rýchlejšie vystrábiť. Tu sa liečia choroby, ktoré sú„na dlhšie“.
Navyše veľké snaženie často neprináša požadované výsledky,
zvlášť u stavov, kde je jasné, že
ide iba o zmiernenie ťažkostí
pred blížiacim sa koncom. Ale,
samozrejme, nie všetky chronické choroby končia fatálne. Doliečovacie oddelenie znamená
aj doliečenie, a tak, ak pacient
po ťažkom úraze alebo operácii
odíde po dlhodobejšom pobyte na oddelení spojenom s rehabilitáciou vystrábený a schopný
stáť na vlastných nohách, niet
väčšej radosti.

n Mimo nemocnice
„Doliečovak“ sa odčlenil
z interného oddelenia a v roku
1986 sa spustila jeho prevádzka. Tí starší zamestnanci si pamätajú, aká smutná rozlúčka to
bola. Pol kolektívu ostalo s novým primárom interného oddelenia Jozefom Skrovným
v nemocničnom bloku A a druhá časť odišla do malometrážnych bytov v tzv. Lentilke. Dislokované pracovisko vtedajšieho Okresného ústavu národného zdravia (OÚNZ) dostal pod
palec dlhoročný primár interného oddelenia Ján Koleják. Na
sídlisku Západ bol „doliečovak“
dvanásť rokov.
Pracovisko mimo nemocni-

SPOMIENKY

primára Jána Kolejáka

Na „doliečovaku“
kedysi a dnes. Práca
tu je podobná internému oddeleniu.
ce malo aj svoje boľačky. Prevoz
pacientov na každodenné vyšetrenia do nemocnice, dovoz
stravy i bielizne nebol jednoduchý, ani praktický. V roku 1997
sa tak oddelenie vrátilo do novootvorených priestorov pavilónu B. Ďalšia významnejšia zmena prišla potom 1. mája 2002,
kedy sa oddelenie transformovalo na dve samostatné zložky:
doliečovaciu s 20-timi posteľami
a oddelenie dlhodobo chorých
tiež s dvadsiatkou lôžok. Presne
o dva roky neskôr už ale nastala redukcia lôžok na oboch oddeleniach o 50 percent. A 1. júl
2011 priniesol zrušenie doliečovacieho oddelenia a transformáciu lôžok na ODCH.
V tom čase sa už ale rekonštruovala nemocnica z veľkých
európskych peňazí a v rámci nej
sa nevyužívaná budova, tzv. slobodárka, premenila na nepoznanie, na nový pavilón C. Veľká sláva potom prišla 1. januára 2012.
Pásku na novom „domove“ oddelenia dlhodobo chorých s 28timi lôžkami strihal aj samotný bývalý minister zdravotníctva R. Raši.

SPOMIENKY

primárky Dariny Bartovicovej
Ženy v zdravotníctve to majú
zrejme ťažšie ako muži, popri náročnej profesii v službách musia
zvládať rodinu. Ako ale mnohé lekárky vravia - dá sa to. A výnimkou nie je ani lekárka Darina Bartovicová, kedysi primárka doliečovacieho oddelenia. Žezlo po primárovi Jánovi Kolejákovi prevzala v roku 1990 a oddelenie viedla
do roku 2003, kedy odišla do privátnej sféry. Dnes má na internej
ambulancii stále dosť pacientov
a je spokojná. „Interná ambulancia, to je diferenciálna diagnostika, a to ma baví,“ vraví dnes nezabudnuteľná primárka „doliečovaka“, ktorá mala veľké zásluhy na
tom, že dnes onkologickí pacienti
nemusia cestovať na náročnú chemoterapiu do Prešova alebo Košíc
a môžu ju absolvovať na tunajšej
onkologickej ambulancii. „Bol to
veľký prelom, keď sme ju po roku

DNES: ODDELENIE DLHODOBO CHORÝCH

2000 spustili, dnes už je plnohodnotná a vybavená modernou technikou a som na ňu pyšná,“ vraví lekárka, ktorá má na doliečovacie oddelenie len tie najkrajšie
spomienky, aj keď to práca nebola ľahká. S úsmevom vraví, že hodiny jej služieb v nemocnici dokopy dávajú tri roky. „Niekedy som
bola sama na oddelení, kde bolo 40
lôžok. V úplných začiatkoch sme
boli na ešte väčšie oddelenie traja
– primár Ján Koleják, ja a Zdenka Šenšelová, ktorá mala ešte na
pol úväzku reumatológiu,“ vracia sa do minulosti D. Bartovicová, ktorá kontakt so službami nestratila, aj dnes slúži na dialyzačnom oddelení. Na neskorší „babinec“ s jedným ošetrovateľom doliečovacieho oddelenia si rada spomenie aj v súvislosti so sťahovaním do nových priestorov v pavilóne B, kde si už vopred pripravili kúpeľne tak, aby sa personálu
dobre manipulovalo s imobilnými pacientmi, zvlášť ak bolo treba zvládať náročnú hygienu pacientov ležiacich na oddelení kedysi aj 3 - 4 týždne. Ťažkú prácu, aj na onkologickej ambulancii, kde sa ťažko profesionálne odstrihovalo od smutných prípadov,
ale vraj striedali pekné, keď z oddelenia odchádzali usmiati pacienti. „Niekedy na doliečovacom oddelení neboli iba starí ľudia, ale
aj mladí a s rôznymi diagnózaD. Bartovicová (vpravo) začína- mi,“ dopovie lekárka, ktorá si po
la ako mladá lekárka na inter- dvoch interných atestáciách uronom oddelení.
bila i onkologickú.

a potom vrchnej sestry na „dolien STÁLE OBSADENÝ
„Populácia nám starne a, sa- čovaku“. Aj preto už vie zhodnomozrejme, sa to odráža na sklad- tiť zmeny. A pamätá si časy, keď
be pacientov. Navyše, kým nie- v roku 1985 najprv upratovali
kedy starí ľudia už nechceli ísť priestory po bytoch dôchodcov
do nemocnice, dnes sa chcú, ako v „Lentilke“. A začiatky tiež neto oni hovoria - preliečiť, zdiag- boli ľahké. Dnes je starostlivosť,
nostikovať,“ potvrdzuje fakt, že zvlášť o ležiacich pacientov, aj
zväčša seniori tvoria klientelu od- vďaka jednorazovým hygienicdelenia, jeho primárka Iveta Bod- kým materiálom posunutá k lepnárová, ktorá začínala na inter- šiemu. No a pacient? „Ten je dnes
náročnejší,“ povie
nom oddelení s privedúca sestra, ktomárom J. Skrovným.
rá má pod palcom
Práca doliečovaaj študentky z Poľcieho oddelenia je naska, ktoré chodia do
viazaná práve na inĽubovne na prax
ternú medicínu. Kým
a vo svojom tíme aj
ale interné vyrieši
„zdravotného braakútny stav, nastaví
ta“, čo je tiež zmeliečbu, ODCH-čko sa I. Bodnárová
na oproti minulossnaží doliečiť choroti, keď zdravotnícbu, zvládnuť probléke školy boli výsostmy s mobilitou či zbane len pre dievčatá.
viť pacientov bolesm m m
tí, ktoré im prinášaOddelenie dlhojú chronické choroby
dobo chorých má,
či vek. Ale, samozrejhádam, najširšiu
me, aj mladší pacienškálu diagnóz. Nájti okupujú oddelenie. V. Duranková
dete tu neurologicHospitalizácia tu logicky trvá dlhšie, od 11 do 21 dní. ké, chirurgické, cievne, kožné,
Oddelenie nemá núdzu o pa- onkologické, urologické a rôzcientov, čakacie doby na hos- ne iné dlhodobé neduhy človepitalizáciu sú tu realitou. Vede- ka. Chronické choroby sú z kažnie občas zažíva aj tlaky od prí- dej oblasti a väčšinou jedna nabuzných, ktorí sa, zrejme v dob- baľuje ďalšiu. Zvlášť vo vysorej viere, snažia posunúť starších kom veku. Pacienti sa aj vracajú
príbuzných na „doliečenie“. „Vy- a často sú vďační za akékoľvek
svetľujeme im, čo sa dá zvládnuť, uľahčenie svojho údelu uvedočo je ešte možné poriešiť vzhľa- mujúc si, že s chronickou či nedom k diagnózam i veku,“ do- vyliečiteľnou chorobou sa mudáva primárka.
Väzby pacientov s personálom sú tu tiež oveľa silnejšie ako inde, pacienti sú tu dlhšie a zvlášť starší sa medzi ľuďmi a v nemocničnej starostlivosti cítia lepšie ako často opustení
doma. Aj kvôli sociálnemu kontaktu si mnohí radšej vyberajú
dvojposteľovú izbu, aj keď na
oddelení majú možnosť byť na
izbe samostatne.

53 rokov odpracovaných v zdra- cov v rokoch, keď ďalšie navýšenie
votníctve - takúto bilanciu má za bolo oklieštené. „O každú silu sme
sebou dnes 85-ročný lekár Ján Ko- sa bili a keďže Stará Ľubovňa neleják, ktorý bol zároveň v rokoch bola istý čas okresom, musel som
1965-1968 riaditeľom nemocnice, behať do Popradu. Aj vtedy boli
tiež zakladajúcim primárom inter- ale ľudia so srdcom, ktorí pomáhaného oddelenia a neskôr doliečova- li tomuto mestu, jedným z nich bol
cieho. A celkom na záver profesij- pán Oláh,“ pripomína dnes lekár,
nej kariéry pracoval ešte ako pri- ktorého manželka - odborná lekárvátny všeobecný lekár. Neuveri- ka Oľga Kolejáková tiež zanechala
teľný výkon – polstoročie poctivej nezmazateľný punc v Starej Ľua náročnej práce bez jedinej ma- bovni, zvlášť v oblasti reumatolóródky. „Som jediný žijúci primár gie. No a medicína zostala v krvi aj
z generácie prvých, ktorí prišli do jednému zo štyroch ich detí – Kanovej nemocnice. Je mi z toho aj milovi, ktorý je dnes vyhľadávaný
smutno,“ povedal nám lekár J. Ko- a úspešný neurochirurg. Z toho,
leják do telefónu síce so zlomeným ako aj z úspechov všetkých svojich
hlasom, ale s dôvetkom, že keby sa potomkov sa dnes J. Koleják veľmi
mu vrátili mladé roky, opäť by si teší. Na roky, kedy ako primár vyvybral internú medicínu, ktorú mi- budoval interné oddelenie a kde boli
loval. „Ostatné odbory nepoznajú niekedy na 60 lôžok iba dvaja lekátak dôkladne, celostne človeka,“ vy- ri i na „doliečovak“, kde bolo nutsvetlil bývalý primár, ktorý si mys- né opäť zariaďovať a budovať, ale
lí, že medicína, to je večné študo- vraj nikdy nezabudne. Ostali mu
vanie. Sám absolvoval tri atestácie aj krásne spomienky i pocit, že zaa ako riaditeľ okúsil aj manažérsku nechal za sebou kus poctivej roborobotu, ktorá nikdy nebola ľahká. ty. A dodať treba, že isto aj mno„Nemocnica vtedy to bola len hru- ho vyliečených pacientov, ktorí by
bá stavba, bolo nutné vybavovať, isto povedali len jedno - VĎAKA!
zariaďovať, zháňať...
A obrovským problémom bol nedostatok
personálu, hlavne lekárov,“ vrátil sa vo
svojich spomienkach
o polstoročie dozadu
lekár J. Koleják, ktorý
dnes býva pri Nových
Zámkoch. Charizmatickému primárovi, rodákovi z Námestova sa
vynára v spomienkach
aj číslo 185. Presne toľko totiž mala celá ne- Primár J. Koleják (vľavo) na otvorení doliečovacieho oddelenia.
mocnica zamestnansia naučiť žiť. Chorobu si nik nevyberá, všetci tiež zostarneme
a napokon čoraz viac mladších
pacientov s ťažkými, aj chronickými diagnózami je signálom

toho, že choroba môže zasiahnuť človeka kedykoľvek. Dôležité potom je, aby vždy dostal
šancu na kvalitnú starostlivosť.
Text (hm), foto (ĽN, n.o.)

Najmarkantnejšia zmena prostredia sa dotkla oddelenia dlhodobo chorých. Dostalo miesto po bývalej „slo-

n Aj sociálna práca
bodárke“, ktorá kedysi slúžila nielen pre cestujúcich zamestnancov nemocnice, ale aj pre lekárov s rodinami.
Oddelenie dlhodobo chorých Preklenuli tu začiatky v cudzom meste. Dnes je budova prestavaná na nepoznanie, za viac ako milión eur.
je aj vzhľadom k tomu, že dostalo len nedávno kompletne zrekonštruované priestory, moderné. Všetky postele sú polohovacie a vybavené proti preležaninám, ktoré sú veľkým strašiakom hlavne u starších pacientov.
Aj preto nápor na prácu personálu je tu vyšší. Na oddelení sú ale
vybavení aj zdvíhacou technikou
a desiatke zdravotníckeho a pomocného personálu určite niet
čo závidieť. Navyše, oddelenie
má aj sociálny rozmer. „Vždy,
keď prepúšťame hlavne starých
ľudí, musíme skúmať, kde idú, či
sa má o nich kto postarať,“ dodáva vedúca sestra Viera Duranková, ktorá si v tomto roku nemocničného jubilea pripomína tiež
svoje, 40-ročné. Najprv na chiKolektív doliečovacieho oddelenia s primárom J. Kolejákom
rurgickom oddelení v pozícii išna vrchnou A. Henelovou v druhej polovici 80-tych rokov.
štrumentárky a neskôr staničnej
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50 ROKOV ĽUBOVN ANSKEJ NEMOCNICE
V útrobách nášho tela, aj v 3D pohľade

S 50-tym výročím nemocnice si rádiologicko-diagnostické oddelenie (RDG) môže písať
svoju novú históriu. Prelom rokov 2013 a 2014 je totiž absolútne prevratným pre röntgen (ako
zvykneme oddelenie volať). K výročiu dostalo nádherný darček –
kompletnú digitalizáciu oddelenia za vyše 530 tisíc eur, o ktorej sa bude v budúcnosti určite
písať ako o prelomovej. Žiadne
oddelenie neprešlo za polstoročie takými prevratnými zmenami ako práve rtg-pracovisko. Je
to aj tým, že vývoj techniky mimoriadne zasahuje práve takýto typ oddelení a pracovísk. A to
veľmi strategických, kde sa potvrdzujú diagnózy. Tu sa vlastne začína „hodina pravdy,“ tu sa
dá prezrieť všetko v našich útrobách, každá kostička, ale aj zárodky chorôb, o ktorých by sme
najradšej nepočuli. Na tieto „fotografie“ nášho tela, kde, mimochodom, nevyzeráme najvábnejšie, čakajú lekári pri úraze,
pred operáciou, skôr než vyrieknu diagnózu i kontrolujú, ako sa
zhojili kosti, či ako pracujú naše
orgány, ako ich zmenila choroba.Tu sa ale chodíme aj „upokojovať“ v rámci preventívnych vyšetrení a absolútne
najradšej tak máme,
keď nám popíšu snímok – bez patologických zmien. Jednoducho, v norme.

SPOMIENKY

vedúceho laboranta Milana Sivulku

Oproti minulosti pokročila technika, ale aj postupy.
Na oddelení k diagnostike pripojili aj liečbu.
bolo veľkým zázrakom už to, že
maličká nemocnica mala v prízemí laboratórium a vedľa rtg-pracovisko. Vedno tak na jednej chodbe hŕstka pracovníkov
pomáhala lekárom určovať diagnózy. Prvé rtg-pracovisko malo
jedného lekára Arnošta Suchého a jedného laboranta Ladislava
Ogurčáka. V skromných priestoroch bola snímkovňa, skiaskopia
a tmavá komora.

n Aj 3D obraz
Pri medicínskej technike platí
- čo je dnes nové, zajtra už je staré. Zvlášť v prípade diagnostickej techniky. Aj vďaka nej sa dnes
na RDG oddelení robí
okolo 40 tisíc vyšetrení ročne, len za ostatné desaťročie tu zaznamenali 200-percentný nárast výkonov. Pacienta tu „pren OBJAV
kuknú a prešpikujú“
STOROČIA
od hlavy až po päty.
Š. Harčarufka
Keď sa v roku
A to pomocou mo1845 narodil v nederných celotelových
meckom Remscheidultrazvukov, skiasko-Lennep Wilhelm
pov, CT-čka, mamoConrad Röntgen, nik
grafie, denzitometrie
netušil, aký velikán
a digitálnej skiagrafie.
práve prišiel na svet.
A nielen to, oddelenie
Nebyť jeho objaveuž prevádza aj odbenia lúčov, ktoré nesú
ry podozrivých vzoJ. Štellmach
meno po ňom, neboriek priamo pod ullo by nového obdobia v medicí- trazvukom a dokonca lieči rôzne
ne. Röntgen je základom skoro ťažké stavy. „Opichujú sa korene
každej lekárskej prehliadky. Aj v driekovej chrbtici, a to v prípanové postupy ako počítačová to- doch, keď sú napríklad vyklemografia, magnetická rezonancia nuté platničky a tlačia na nervoči sonografia sa opierajú o objav vé korene,“ priblížil nám aktuálröntgenového spracovania obra- ny primár oddelenia Štefan Harzovej informácie. W. C. Röntgen čarufka. Vysvetlenie jednoduché,
dostal už počas života 110 domá- proces zložitý a laikovi sa zakrúti
cich i zahraničných pôct, medzi- hlava už pri samotnom zákroku,
tým i prvú Nobelovu cenu za fy- kedy lekár pomocou ultrazvuku
ziku, ktorú si 10. decembra 1901 a rôznych meraní uhlov zavedie
osobne prevzal. Je o ňom známe, ihlu s maximálnou presnosťou
že odmietal akúkoľvek publicitu do oblasti chrbtice. Výsledkom
a nikdy nevyužil svoj objav vo ale je, že pacientovi sa po podaní
svoj prospech, bez výhrad ho ve- liečiv uľaví. „Tieto terapie sa prenoval k použitiu širokej verejnos- vádzajú vtedy, keď sa vyčerpajú
ti. Len málo objavov ovplyvnilo všetky iné možnosti. Je to taký
tak medicínu, vedu a techniku. prechodný stav pred operáciou,
To si dnes už ani neuvedo- často ale účinný a pacient sa vymujeme, technika založená na hne aj ťažkému zákroku,“ dodátomto objave napreduje míľo- va primár, o ktorom je známe, že
vými krokmi. Aj tunajšie rádio- novinky, ktoré tu v ostatných rologicko-diagnostické oddelenie koch zaviedol, sú natoľko pokrodokáže také veci, aké sa naprí- kové, že sa k nám chodia inšpiroklad prvým laborantom ani len vať aj košickí kolegovia. Už nienesnívali. Napokon v roku 1964 koľko rokov tu funguje aj systém
pri otvorení tunajšej nemocnice tzv. telemedicíny, keď výsledok

Rtg-laboranti
v roku 1972.

DNES: rádiologicko-diagnostické oddelenie

môže posúdiť
lekár kdekoľvek sa nachádza.
A plusom pre
pacienta sú aj
úplne nové
prístroje zakúpené na sklonku uplynulého roka. Jedným z nich je
aj nový digitálny mamograf. Takéto prezeranie veľkých snímok je už minulosťou.
„Teraz vieme
veľmi presne určiť dávku žiare- n FILMY skončili
nia, ktorá je o polovicu menšia
W. Conrad Röntgen objavil
ako kedysi,“ povedal k výbornej prevratné rtg-lúče, s nimi však aj
správe pre ženy, primár. Zdoko- nebezpečné žiarenie, ktorého sa
naľovanie techniky vyšetrova- obávame. A čo rádiologickí technia prsníkov je potrebné aj kvô- nici? „Sme kontrolovaní, nosíme
li smutnej štatistike. „Kým ke- dozinometre. Nesmieme prekrodysi sme mali 18 - 19 nových prí- čiť určitú hranicu ionizujúceho
padov ročne, dnes je to 24 - 25. žiarenia, ktoré vzniká v takomA tento trend platí nielen pri prs- to prostredí,“ vyvracia obavy
níkoch,“ potvrdil neradostnú šta- vedúci rádiologický technik Ján
tistiku primár.
Štellmach. Pravdou ale je, že ide
Aj preto sa vedenie nemocnice o kontrolované pracovisko, keodhodlalo k ďalšej kúpe nové- dysi aj rizikové, na ktorom dnes
ho ultrazvukového prístroja, kto- pracuje sedem lekárov, 10 rádiorý by mal mať práve veľký výz- logických technikov, tri operátornam pri odhaľovaní zhubných ky kódovania a jedna zdravotná
ochorení. Na oddelenie by mal sestra. Aj kvôli tomu, že oddeleprísť ešte tohto roku. A na budúci nie má v porovnaní s minulosrok sa ráta aj s novým CT-čkom, ťou viac lekárov, nabehli na syss modernejším, a teda šetrnejším tém dvojitej kontroly. „Nezávisk pacientovi i dokonalejším k vý- le dvaja lekári popisujú snímok.
sledkom.
Môžu ho potom aj prekonzultovať,“ dodáva k novinkám prin Nabité technikou
már. No a k tej absolútnej patrí
Oddelenie sa ale ani dnes ne- už spomínaná digitalizácia. Tá
musí hanbiť za svoju techniku. vytlačila vyvolávanie snímok
Permanentne, hlavne od začiat- v čiernej komore.
ku 80-tych rokov tu prichádzaAsi budeme len s nostalgiou
li nové prístroje a s nimi i nové spomínať na obrovské hnedé
vyšetrenia. Po roku 2000 sa od- obálky s veľkým filmom, na ktodelenie prestavalo a modernizu- rom laik nevidí prakticky nič poje sa stále. U istých pacientov tu dozrivé, nanajvýš svoju desivú
dnes dokážu urobiť aj tzv. virtu- kostrovú podobu, lekár - rádioálnu kolonoskopiu. Hrubé čre- lóg ale veľa. Je to hotová veda, ale
vo zobrazia na obrazovke v 3 D prax a intuícia spojená s patričfarebnom prevedení. „Odoberá- ným vzdelaním dokážu zachytiť
me aj vzorky, keď vidíme nejaké maličkosť, ktorej odhalenie môže
ložisko, a to pod CT-čkom alebo ale mať pre pacienta rozhodujúci
ultrazvukom. Má to význam pre význam. A navyše, digitalizácia
pacientov, lebo sa urýchli proces umožnila, že zobrazená časť tela
a lekári pred operáciou už vidia okamžite „naskočí“ na počítač lehistologický nález. Rovnako vie- károvi. „Tým spôsobom dokážeme odstrániť zápalové ložisko, me skrátiť čakacie doby, vyšetriť
vytiahnuť patologickú tekuti- viac pacientov, zobrazenie je kvanu,... Nemusí sa otvárať brucho litnejšie. Je to obrovský prínos,“
na chirurgii,“ uvedie primár pár podotýka vedúci laborant. I to,
príkladov, ktoré posunuli kedysi že kým v minulosti museli výčisto diagnostické pracovisko už kon opakovať pre nevydarený
aj na terapeutické.
snímok alebo pohyb pacien-

Dvaja bývalí vedúci laboranti
- L. Ogurčák (vľavo) a M. Sivulka.

Časť kolektívu pod vedením D. Ďaďovského
(druhý zľava) začiatkom 90. rokov.

Koľko snímok urobil vedúci la- hodil som vždy pár viet, povzbudil
borant Milan Sivulka (na fotogra- pacientov, ktorí sa často zbytočne
fii dnes a kedysi s primárom A. Su- báli,“ dopovie M. Sivulka, ktorý
chým) počas 44 rokov? „To sa nedá patril aj medzi športových lídrov
zrátať,“ zasmeje sa dnes čerstvý dô- nemocnice. Známe sú volejbalochodca, ktorý ako 20-ročný nastú- vé a iné turnaje, ktoré sa organipil na röntgen v roku 1969. „Ro- zovali medzi jednotlivými oddeleniami (v mieste, kde sú
bili sme vtedy základdnes „labáky,“ bolo kené vyšetrenia - chrbtidysi nemocničné ihriscu, hrubé črevo, pažerák
ko) a hlavne pravidelné
a žalúdok,“ spomína M.
angažovanie sa staroľuSivulka. Mnohí, hlavne
bovnianskeho nemocničstarší si isto pamätajú aj
ného tímu. „14-krát sme
„kaše“, ktoré sa museboli na krajských športoli vypiť pred istými vyšetreniami. No a prvým šéfom od- vých hrách zdravotníkov, z ktorých
delenia bol lekár Arnošt Suchý po- sme sa nikdy nevrátili bez medaily.
chádzajúci z Moravy. „Bol to su- Tiež sme sa zúčastňovali majstrovper chlap a odborník. Predtým ro- stviev Slovenska, z ktorých sme pribil chirurga v Prešove a u nás naj- viezli tri bronzy vo volejbale. A čeprv začal ako obvodný lekár, neskôr rešničkou na torte bola zlatá mesa dal na špecializáciu rtg,“ pripo- daila v brannom preteku v Dunajmína M. Sivulka, ktorý viedol rtg- skej Strede. Ľubovňa dokonca dva-laborantov dlhé roky. A to po od- krát organizovala krajské majstrovchode prvého vedúceho laboranta stvá, prišlo k nám 14 nemocníc SloL. Ogurčáka, ktorý, mimochodom, venska,“ pripomenul M. Sivulka aj
patril medzi „dvorných“ fotografov iný, potrebný rozmer personálu,
nemocnice (aj vďaka nemu sa za- ktorý dával možnosť psychohygiechovali mnohé archívne fotografie). ny po ťažkej práci, utužoval vzťaVedúci laborant M. Sivulka hy medzi oddeleniami i vytváral
pracoval najprv s dvomi kolega- nové priateľstvá po celej republimi - Máriou Turkyňákovou a Ju- ke. „Bola to náročná práca. Služby,
rajom Labovským (obaja už, žiaľ, nočné, niekoľkohodinové asistencie
nie sú medzi nami) a zažil toho na- pri operáciách..., ale to všetko stálo
ozaj veľa. Jednak všetkých doteraj- za to, pretože vždy som mal veľké
ších primárov (okrem A. Suchého šťastie na perfektný kolektív,“ zhraj D. Ďaďovského, Š. Harčarufku, nie svoj profesijný život na jednom
Ľ. Chalányiho a A. Porembovú), pracovisku, a to bez prestávok, M.
tiež časy, kedy bolo málo personá- Sivulka, ktorého viacerí poznajú aj
lu a služby trvali nepretržite aj nie- ako dlhoročného mestského poslankoľko dní. Takisto rutinný, aj polho- ca. V srdciach mnohých ale zostadinový proces s pokynmi: nadých- ne hlavne ako laborant z röntgenu
nuť sa, nedýchať... a potom vy- s pohotovým humorom a veľkým
volávanie snímky v tmavej komo- srdcom, ktorý sa dnes teší hlavne
re s vývojkou, ustaľovačom, pra- z rodiny a 6-tich vnúčat.
ním a oplachovaním,
ale aj príchod moderných prístrojov spĺňajúcich vysoké európske štandardy a na
sklonku svojej kariéry
i prevrat s veľkou digitalizáciou. „Vždy
sme sa trochu obávali nových prístrojov
Prvý primár A. Suchý (vľavo)
a trendov, ale keď sme
s nastupujúcou generáciou.
ich prelúskali, zaškolili sa, už sme sa, samozrejme, nechceli vrátiť. Všetci sme pochopili nutnosť pokroku,“
dopovie k neustálemu
vzdelávaniu sa laborant, ktorého oslovujú na ulici ľudia a pripomínajú sa z vyšet- Títo majstri Slovenska (zľava J. Boško, J. Krett,
rení. „Táto práca bola P. Lapšanský a M. Sivulka) priniesli zlato z branaj o komunikácii, pre- ného preteku v Dunajskej Strede v roku 1977.
ta, dnes to nehrozí. Výsledok
sa takisto jedným „klikom“ dá
poslať napríklad na chirurgiu
či špecialistovi do Bratislavy.
Všetko je pritom dôsledne chránené pred únikom informácií.
Navyše vyšetrenia z tohto oddelenia putujú aj do iných
nemocníc, aj
veľkých kliník. „Máme
dobré referencie, uznávajú naše vyšetrenia, neopakujú si ich,
a to je pre nás
uznanie,“ dopovie primár

oddelenia Š. Harčarufka.
m m m

Na rádiologicko-diagnostickom oddelení pacient nemusí
blúdiť, pýtať sa. Pri malom okienku mu všetko vysvetlia. Takýto prvý kontakt je veľmi dôležitý. Zvlášť, keď je človek zrazu
zaskočený chorobou, má strach,
desí ho samotné slovo nemocnica a je stratený v spleti latinských
formuliek. Ak vtedy stretne „anjela“ v bielom, ktorý ho usmerní,
a upokojí ho, všetko je zrazu oveľa lepšie. A táto nadstavba musí
v zdravotníctve fungovať. Aj na
rádiologicko-diagnostickom oddelení to vedia a riadia sa tým.
Text (hm)
foto (ĽN, n.o., archív M.S.)
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Sanitkár - lekár i sestrička v jednom

DNES: DOPRAVNÁ SLUŽBA

SPOMIENKY

vodiča sanitky Michala Bartka

Rozdiel vo vozidlách evidentný, v práci ani
nie. S pacientom vždy treba citlivo a trpezlivo.
Včas a bezpečne dopraviť čo- pacientov na vyšetrenia, dialýzu,
koľvek je vždy zodpovednosť. Ak odvážajú chorých z hospitalizáje takýmto „nákladom“ pacient cií, zabezpečujú prevozy na vyšso svojimi boľačkami, stratou po- šie odborné pracoviská v rámci
hyblivosti či zmätený chorobou Slovenska a dovozy zo zahrania strachom, ide o celkom inú zod- čia. Tiež v rámci lekárskej služby
povednosť, ku ktorej treba vlo- prvej pomoci vykonávajú návžiť aj poriadny kus ľudskosti, ale števné služby s lekárom,“ vyrái svalov. Zvlášť, ak ide o ťažkého, tala výkon dopravnej služby (DS)
nepohyblivého pacienta a treba tunajšej nemocnice, vedúca sestra
prekonať schody či iné prekážky. Valentína Zajacová.
„Sanitkári“ nikdy nepatrili „iba“
Mnohí si isto pamätajú, že
k vodičom. Niesli a nesú akýsi z Ľubovnianskej nemocnice vyosobitný status, ktorí ich posú- rážali aj sanitky s majákmi, teda
va do pozície určitéRZP-čky. To je už tiež
ho „spojítka“ medzi
minulosťou, oddelelekármi a zdravotnie urgentnej mediníkmi a rodinným
cíny a medicíny kaprostredím chorého.
tastrof skončilo svoSú to práve oni, ktoju činnosť v nemocrí často prví prebenici pred 9-timi rokrajú boľavého a vymi. Rýchla zdravotstrašeného pacienná pomoc tu pricháta a vezú ho na vy- V. Zajacová
dza už len opačne,
šetrenie či posúvajú
teda priváža paciendo vzdialených kliník a počas ne- tov do nemocnice a je v rukách
konečných kilometrov im dáva- súkromnej spoločnosti.
jú nádej, že to bude dobré. ĽudPo všetkých týchto zmenách
ské osudy, príbehy, ale i utrpe- tak vzniklo 1. februára 2006 odnie, zlosť či beznádej absorbujú delenie dopravnej služby. Najprv
„sanitkári“ veľmi často práve ako s 10-timi vodičmi, neskôr sa mierprví. Vodič sanitky, to je aj prvý ne zredukovalo. Pri nižšom počdojem zo zdravotníctva, tiež ná- te vodičov ale dokáže prepraviť
dej, ktorá sa objaví vedno s jeho dnes stále rovnaký počet pacienvozidlom, keď treba priviesť le- tov, a to až okolo 1300 mesačne.
kára či rýchlo sa dopraviť na záNemocničné vozidlá sú dnes
krok. „Už je tu sanitka!“ zvykne- rozoznateľné na prvý pohľad,
me skonštatovať s úľavou. Tá je moderné sanitky (Opel, Renault,
totiž vždy s vodičom, od ktoré- Volkswagen) sú až 7 - 8 miestne,
ho očakávame viac ako len do- viaceré zakúpené v ostatných
pravu do cieľa a vieme, že v jed- štyroch rokoch.
nej osobe prichádza i človek, ktorý si poradí i s prípadným zhorše- n rentabilnosť
ním stavu či psychikou chorého.
Na dispečingu dopravnej neProsto, taký malý „lekár i sestrič- mocničnej služby drnčia telefóka“ v jednom.
ny nepretržite. Informujú sa obvodní či odborní lekári, ktorí pon Sedem statočných
žadujú prevozy na vyšetrenia,
Časy, kedy v Ľubovnianskej z oddelení sa pýtajú, kedy majú
nemocnici bolo dvadsať i viac pripraviť pacienta k prevozu dovodičov sanitiek, sú preč. Dnes mov a v neposlednom rade sa
ich je iba sedem. „Sú maximál- rozhorčujú aj pacienti. „Dá sa
ne vyťažení. Zabezpečujú zber to zvládnuť,“ zasmeje sa jediná
biologického materiálu z neštát- žena v tíme a pokračuje, „všetko
nych ambulancií, dovoz i odvoz je o komunikácii a dohode. Sna-

Tieto sanitky už boli
veľkým pokrokom.

žím sa vždy slušne vysvetliť situáciu tým, ktorí si mylne myslia,
že majú nárok na sanitku a dohodujem sa s oddeleniami, lekármi
i pacientmi tak, aby boli sanitky
maximálne vyťažené.“
Limity poisťovní a jasné pravidlá vydané ministerstvom
zdravotníctva totiž nepustia a vedúca „sanitkárov“ musí strážiť
každý kilometer. „Ak viem, že
ráno sme priviezli pacienta na
vyšetrenie, napríklad z Podolínca a ide tam momentálne sanitka, tak sa informujem, či už
je pacient hotový, aby sme ho
jednou cestou odviezli. Snažím
sa pritom všetko zosúladiť tak,
aby pacienti dlho nečakali,“ vysvetlila V. Zajacová, ktorej práca
je tak hlavne o manažovaní siedmich sanitiek, ku ktorej patrí aj
sledovanie spotreby pohonných
hmôt či výmeny olejov a podobne. „Sme asi takou raritou na Slovensku, lebo väčšinou majú dopravné služby okrem dispečera
aj vedúceho dopravy. U nás je to
v jednom,“ zasmeje sa vedúca,
ktorá na „svojich siedmich statočných“ nedá dopustiť. To, že
im „velí“ žena, nevnímajú nijako zvláštne.
n nárok na sanitku
Na oddelení dopravnej služby sa musí myslieť vždy dopredu. Žiadanky, podpisy, pečiatky..., to všetko musí byť pripravené v predstihu. „Sanitkári“ totiž na cestu do Bratislavy či iných
miest vyrážajú aj o druhej hodine rannej. Na ich zodpovednosti
je, aby pacient stihol potrebné vyšetrenia. Vodiči majú tak zmapované mnohé nemocničné a zdravotnícke zariadenia v republike,
poznajú mnohých zdravotníkov
a vedia tak usmerniť pacienta.
Časy sa menia a s nimi aj legislatíva, mnohí pacienti sa v jej
spleti len ťažko orientujú. Čo
bolo kedysi samozrejmosťou,
dnes už neplatí. „Treba si uvedomiť, že sú indikácie nároku na

prevoz sanitkou. Podľa ministerstva sú to len tí pacienti, ktorí sú
imobilní, dialyzovaní a tí, ktorí
idú na chemoterapiu,“ vysvetlí V. Zajacová. Aj keď laicky by
sa mohlo zdať, že tu patria všetci onkologickí pacienti, nie je to
tak. „My ich ale berieme, srdce by nám nedalo, keby sme neobsadili sanitku a išla by poloprázdna,“ dodáva to podstatné,
ktoré v Ľubovnianskej nemocnici, našťastie, funguje, vedúca
dopravy.
Ak tak ide sanitka do Košíc
s indikovanými pacientmi a je
voľné miesto, obsadí sa aj pacientom, ktorého by nemusela
brať. „Takýto pacient sa musí,
samozrejme, prispôsobiť, to znamená preobjednať si napríklad
termín,“ dodáva V. Zajacová.
Myslieť treba aj na to, že nie
všetci pacienti s preukazom ZŤP
majú automaticky nárok na prevoz sanitkou zdarma. „Sú to iba
tí, ktorí majú v rozhodnutí napísané, že sú odkázaní na individuálnu prepravu,“ vysvetlila V.
Zajacová. No a nekonečné vysvetľovanie sa na doprave týka aj
doplatku (vždy treba doplatiť 7
centov na kilometer, okrem dialyzovaných a onkologických pacientov), ktorý nie všetci akceptujú. „Zvlášť v niektorých rómskych komunitách je s tým problém. Musíme preto niekedy žiadať peniaze dopredu,“ dodáva
vedúca V. Zajacová.
m m m

„Sanitkári“ to sú síce ľudia so
vzťahom k šoférovaniu, autám,
ale zároveň so zdravotníckym
duchom. Nielenže musia pravidelne absolvovať certifikovaný kurz prvej pomoci a psychologické testy pre vodičov s právom prednostnej jazdy, ale hlavne musia byť obrnení trpezlivosťou a mať stále na pamäti, že ich
pasažiermi sú hlavne chorí ľudia. A to je veľká a vážna osobitosť.
Text (hm),
foto (ĽN, n.o., archív M.B.)

„Sanitkári“ zvečnení na akcii pod hradom začiatkom 90. rokov.

Nemocniční vodiči dopravnej služby v 80-tych rokoch min. storočia.

Raritná sanitka s vodičom Júliusom Krajgerom (vľavo).

Časy, keď cesty staroľubovnianskeho regiónu brázdili prvé sanitky so „sanitkármi“
- Júliusom Krajgerom,
Ondrejom Šašakom
či Štefanom Kocúnom,
sú nenávratne preč. No
a takou neskôr jazdil aj
Michal Bartko zo Starej
Ľubovne. Vtedy nebola
ešte ani poliklinika, ani
nemocnica a plat „sanitkára“ bol okolo 700
korún, teda tri koruny
na hodinu. „Prvú
sanitku som dostal
v roku 1958. Bola zo
série vyrobených po
vojne. Pacienti v nej
sedeli na lehátku a lekár na rezerve. Jej dvere
sa otvárali vpredu a keďže nemala žiadne kúrenie, vyhrievala ju
iba 6-voltová baterka. Keď sa vybila, lekár, ktorý išiel so mnou, mal
v handričke soľ na rozmrazenie
okien,“ vraví dnes 83-ročný vodič
sanitky. Jeho spomienky by pokojne
postačovali na napísanie knihy. „To
sú nekonečné príbehy lekárov, pacientov, príbuzných... Každý mal
nejaký osud,“ povie dnes čiperný
pán, ktorému sa hneď v druhý deň
v práci pritrafil ako mladému vodičovi pôrod v sanitke. „Cesty neboli ako dnes, boli hrboľaté a keď sanitka niekoľkokrát podskočila za
Hniezdnym smerom do pôrodničky v Kamienke, dieťa jakubianskej
mamičky bolo na svete,“ spomína
na krušné chvíle M. Bartko. To ešte
nevedel, že takých a aj horších momentov bude ešte viac. „V sanitke
sa mi narodilo okolo 40 detí, hlavne rómskych,“ pripomenie šokujúcu štatistiku. Obzvlášť problematické to bolo v zime, keď so sanitkou zapadol v snehu. Raz dokonca s rodiacou ženou. „Zostali sme
v záveji pri ceste, našťastie, vtedy
so mnou bola babica. Ja som v noci
utekal do dediny, pýtal som oblečenie pre dieťa,“ spomína M. Bartko.
Neuveriteľné je aj to, že s narodeným dieťaťom zostali na Pustom
Poli v sanitke, v ktorej sa nekúrilo, až do rána. „Našťastie, nikdy sa
nič zlé nepritrafilo,“ zhrnie rodený
Malolipničan, ktorému, ako vraví,
sanitka priniesla ženu. Patril mu
totiž rajón Plavnica a Malý Lipník,
kde si ho všimla jeho budúca pani.
Boli ale aj veľké stresy, M.
Bartko nikdy nezabudne na drámu, keď viezol umierajúce 2-ročné dieťa. „V noci pricválal na koňovi zo Stariny jeho otec a vykrikoval po našom dvore, že mu zomiera dieťa. Bolo to v roku 1963,
v Ľubovni nebola nemocnica dokončená, viezol som ju rýchlo do
Prešova,“ vracia sa do minulosti. Cestou príbuzní zaregistrovali, že nedýcha, a tak „sanitkár“ zastavil a oživoval dieťa. Našťastie,
„naskočilo.“ „V Prešove ho dali do
poriadku. Vraj dnes žije niekde pri
Košiciach, rád by som sa s ňou stretol,“ dopovie k príbehu dievčatka so
šťastným koncom.
„Sanitkári“ boli vždy veľkou
oporou ľudí. Okrem toho, že vozili lekárov, pacientov, slúžili nočné, sa na nich často obracali ľudia
so zdravotnými problémami, radami, vedeli, že majú blízko k lekárom. „Keď tu bola jedna leká-

Prvá sanitka
M. Bartka.
reň a nebolo liekov,
ľudia nám nosili recepty. Vedeli, že ideme do Prešova, Košíc. Niekedy som vyfasoval aj 30 receptov,“ dopovie vodič sanitky.
Pán Bartko pripomenul aj veľkú zmenu, keď bol v júli 1960 zrušený okres Stará Ľubovňa a oblasť,
v ktorej pracoval, bola pričlenená k Prešovu. „Chodili sme slúžiť
nočné až do Lipian, mal som rajón
Legnava, Sulín, Bajerovce, Ruská Voľa a Veľký Slavkov. To bolo
45-kilometrové rozpätie. Keďže
neboli telefóny, často sme sa vracali, nabehali sme aj zbytočne veľa
kilometrov. Pozitívom ale bolo, že
už s nami cestovali aj pôrodné asistentky, keď to bolo potrebné.“
Sanitky sa postupne obmieňali, modernizovali... Neskôr prišli
vysielačky, a to bol veľký pokrok.
„Bežné opravy sme si robili sami,
často pacienti čakali, kým vymením rezervu,“ dopovie M. Bartko,
ktorý priznáva, že to bola náročná
práca, v nočnej niekedy nabehal
so sanitkou aj 300 - 400 kilometrov, služby mal aj v záchytke, ktorá slúžila pre podgurážených ľudí
a bola v priestoroch suterénu pod
nemocničnou budovou polikliniky.
Dnes ale rád zaspomína na
mnohých prvých lekárov, primárov, sestričky, ktorí prichádzali postupne do novej polikliniky a neskôr do nemocnice. „Nezabudnem
na doktora Kramarčíka, s ktorým
som pracoval vyše 20 rokov, ale aj
na lekárov Juska, Mrozeka, Rajca, Bednarčíka, Přikryla a iných,“
dopovie pán Bartko a pripomenie i garážmajstra Štefana Murdzu či bývalých vedúcich dopravy - Jozefa Zavackého či Ladislava Vlaháča, ktorý bol podľa neho
veľmi spravodlivý a dbal o to, aby
v sanitkách bol vzorový poriadok.
„Sanitkár“ Ján Boško zas bol vraj
veľmi šikovný mechanik a opravoval sanitky aj vo voľnom čase.
M. Bartko uchováva na fotkách,
ale hlavne v srdci spomienku na
mnohých svojich kolegov, Pavla
Štellmacha, Jozefa Sembera, bratov Fuchsovcov a mnohých ďalších. Viacerí už, žiaľ, nie sú medzi nami. „Som rád, že som prežil tých 38 rokov bez vážnych nehôd. Dostal som aj odmenu za odjazdených 1 250 000 kilometrov
sanitkou. Teším sa, že som sa dožil takého pekného veku i 50-teho
jubilea nemocnice a že môžem pospomínať na začiatky medicínskej
starostlivosti a rád stretnem aj
tých, ktorí sa narodili v mojej sanitke. Dnes sú z nich zdraví ľudia, a to je najdôležitejšie,“ dopovie pán M. Bartko.
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50 ROKOV ĽUBOVN ANSKEJ NEMOCNICE
Ambulantní lekári a sestry v jednom kolotoči

DNES: POLIKLINIKA

Určite neexistuje človek, ktoDnes málokto vie, že predchodrý by sa v priebehu života vyhol
kyňou polikliniky bola budova
ambulantnému lekárovi, od pepod dnešným mestským úradiatra po zubného, cez očného
dom, resp. VÚB (vedľa bola poči ortopéda. Zväčša sme dokonšta). Ordinovali tam prví lekári.
ca aj radšej, keď si svoj neduh
vyriešime ambulantne, bez zdĺhavej hospitalizácie. Ambulant...a dnes na onkoloKedysi na pľúcnej
ní lekári boli vôbec prví v rámci
gickej.
ambulancii...
medicínskej starostlivosti, ktorí ponúkali svoj um najprv súk- a Hniezdne. Lekármi v nich boli
romne vo svojich domoch a ľu- A. Suchý, M. Žilka, A. Lexman,
dia ich vozili k chorým aj na vo- B. Geryk, ktorého v roku 1954 vyzoch a neskôr v prvých ambulan- menil J. Přikryl (so sestričkou Z.
ciách. Len málokto vie, že v Starej Přikrylovou a manželkou zároĽubovni „ambulovali“ prví leká- veň). V Plavnici si zas skôr naro- so sestričkami K. Novákovou logickej pracovali najprv úväz- liklinické pracoviská, iné sú orgari v budove, ktorá stála na mies- dení pamätajú tiež dvojicu lekára a A. Repkovou), ktorej dlhoroč- kovo lekári z interného oddele- nizačne začlenené k oddeleniam.
te dnešného parkoa sestry - manželov Vr- ný lekár C. Novák odišiel tohto nia, neskôr dostala lekára J. Ší- Kedysi prvá vedúca sestra Máviska pod VÚB-kou.
bových. V tom čase sa roku do dôchodku po nepretrži- poša a sestru V. Vranovskú. No ria Hutníková - Horáková, ktorá
Našťastie, sú pamätnípo rajónoch pohybo- tej 42-ročnej službe. V poliklini- a isto si viacerí pamätajú aj ob- sa zaslúžila o vytvorenie poliklici, ktorí si to pamätajú
vali už aj pôrodné asis- ke vždy pacienti našli aj ortope- vodných lekárov, ktorí mali svo- niky, zastrešovala okrem ambua prispeli do mozaiky
tentky. Tam kdesi sa dickú ambulanciu, tiež so stabil- je rajóny. Obvod Mníšek n/Po- lantných sestričiek aj nemocničspomienok na preduž začala rysovať po- ným lekárom Ľ. Doktorom a nie- pradom riešil lekár A. Mrozek so né, usmerňovala metodiku i zachodkyňu dnešnej potreba výstavby polikli- kedy aj so sestričkou M. Pulščá- sestričkou A. Polomčákovou. Sta- stupovanie. „Po nej Marta Drolikliniky, na ktorej sa A. Mačugová
niky, ktorá bola napo- kovou. No a z neskorších rokov rú Ľubovňu lekár J. Kramarčík so tárovská a neskôr Marta Česlovchodové dvere nikkon otvorená koncom až do dnešných dní ostal na uro- sestrou A. Doliňukovou a tiež le- vá,“ pripomína Anna Mačugody nezatvárajú a denroku 1958.
logickej ambulancii lekár J. Las- kárka M. Pekárová (v tom čase aj vá, námestníčka pre ošetrovateľne tam prúdilo a stákovský (kedysi aj riaditeľ nemoc- vedúca ambulantných lekárov) stvo, ktorá sa dnes v tomto smele prúdi množstvo pan tandemy
nice) so sestričkou M. Laskov- so sestrou M. Drotárovskou (ne- re stará aj o ambulancie patriace
cientov, ktorí vyhľadáViacerí si iste pa- skou. Tiež neurologická ambu- skôr vedúcou sestrou nemocni- nemocnici. Občas sa ešte stane,
vajú „svojich“ lekárov.
mätajú, že v poliklini- lancia s lekárkou Z. Klinovskou ce) a A. Stašakovou. No a kedysi že pacienti si myslia, že súkromke bolo kedysi aj celé a sestričkou Ľ. Leškovskou. Sta- v poliklinike pracovala aj osveto- ní lekári v prenajatých priestoJ. Bizovská
roch spadajú pod nemocnicu
n PRVÍ
zubné oddelenie a tiež bilná bola v poliklinike aj očná vá sestra A. Horajová.
Kedysi na území
V priebehu ďalších rokov pri- a smerujú tak ich požiadavky
oddelenie tuberkulóz- ambulancia s dlhoročnou lekárokresu Stará Ľubovňa pracova- nych a respiračných chorôb. Za- kou E. Ochodničanovou a ses- búdali ďalšie ambulancie, aj špe- aj na vedenie nemocnice. „Treba
lo päť ambulantných zariadení budnúť ale nemožno ani na prvé tričkami M. Dudžákovou i J. Pl- cializované, podľa vývoja chorôb vysvetľovať,“ dodá A. Mačugov súkromnej praxi - v Podolín- detské oddelenie, ktoré bolo zria- šíkovou, tiež kožná ambulancia i potrieb pacientov. Striedali sa na vá, ktorá tak, ako aj celé vedenie
ci, Starej Ľubovni, Plavnici, Ľu- dené práve v poliklinike ešte s tandemom N. Suchá a A. Cen- nich lekári i sestričky, väčšinou nemocnice registruje aj požiabotíne a Haligovciach. Zaujíma- pred dostavbou nemocnice. To kerová i psychiatrické ambulan- ale odchádzali do privátnej sféry, davku výťahu, resp. schodolevé je, že na jedno lekárske miesto si pamätá už len málokto, zná- cie s lekárom J. Petríkom a sestrič- do dôchodku... Taký živý kolotoč. zu v poliklinickej budove. „Žiaľ,
je tam viac schodov, ktoré mupripadalo 5 tisíc obyvateľov. Do mejšie môžu byť roky okolo kou A. Čamerovou a neskôr s lesia s ťažkosťami mnohí prekoroku 1949 bola napríklad obvod- 1965, keď v poliklinike fungova- kárkou V. Jenčovou. Diabetolo- n ZMENY
nou lekárkou v Starej Ľubovni la posudková služba s lekárom gická ambulancia mala v lekár- Aj keď do súkromného sektora návať. Veríme, že aj tento probŠ. Grunwaldová, o zuby sa sta- V. Hennelom, sestrou M. Joštia- skom zastúpení I. Ochodničana odišli po roku 1989 mnohé am- lém bude vyriešený,“ dodala A.
ral dentista J. Lang. V spádovej kovou a pracovníkom J. Vaňom a v sesterskom V. Piknovú. Re- bulancie, nemocnica aj so svoji- Mačugová.
oblasti Podolínec si mnohí star- (ktorý pracoval aj ako „vrchný umatologickú mala pod palcom mi odbornými ambulanciami poší možno pamätajú „obvoďáka“ brat“ na chirurgickom oddele- Z. Šenšelová so zdravotnou ses- skytuje množstvo vyšetrení. NieJ. Rajeca alebo dentistu L. Siráka. ní). Tiež laboratórium so Z. Ko- trou M. Krafčíkovou. Na kardio- ktoré pracujú samostatne ako poDetskú špecializovanú starostli- váčovou. Spomienky môžu mať
vosť prevzala do rúk v roku 1953 viacerí aj na interné ambulanlekárka A. Šimková (so sestrička- cie, v jednej pracoval kedysi lemi A. Kovačovou, M. Leščinskou, kár T. Bednarčík (so sestrami H.
a M. Horákovou). V období ro- Wolmanovou a A. Kotuličovou)
kov 1949-1950 už boli do okresu a v druhej lekárka O. Kolejakopridelení ďalší lekári - J. Moščo- vá so sestrou A. Ištvanovou. Nevič, J. Hrnčirik a T. Bednarčík. Do mennú a dlhodobú službu pozdravotnej siete pribudli obvody skytovala otorynolaryngologicPracovníčky nemocničnej lekárne kedysi.
Mníšek nad Popradom, Plavnica ká ambulancia (známa ako ORL,

SPOMIENKY

vrchnej ambulantnej sestry Anny Stesňákovej

Ambulantných sestier sa v poliklinike vystriedalo neúrekom. Jednou z nich bola aj Anna Stesňáková
zo Starej Ľubovne, ktorú familiárne volali Tonka. Jej prvé pôsobenie
na poliklinike sa spája ešte s rokom
1961. Vtedy nastúpila na prvé detské oddelenie v poliklinike ako sanitárka a neskôr si doplnila vzdelanie
zdravotnej sestry, a to aj s pomaturitným špecializovaným štúdiom
(PŠŠ) v odbore starostlivosť o dospelých. „Pracovali tu mimoriadne obetaví lekári. Pamätám si doktorov Rakara, Rimara, Slavkovského i Joštiaka, ktorí išli v zime aj na
lyžiach pre dieťa do odľahlých častí, kde sa nevedela dostať sanitka,“
spomína dnes sestrička, ktorej ambulantný úsek praxe sa začal na oddelení tuberkulóznych a respiračných chorôb v roku 1967, ktoré založil v roku 1961 lekár P. Eichler,
prvý primár neskoršieho interného oddelenia. Neskôr tu prichádzali zastupujúci lekári hlavne z tatranských liečební a potom dostalo
oddelenie primárku M. Faturíkovú a od roku 1986 Z. Lisú. Oddelenie poskytovalo celookresnú prevenciu, liečbu a dispenzarizáciu

chorôb, ktorá v roku 2005 prešla do
privátnej sféry.
pacientov s aktívnou, inaktívnou akcia pojazdným autobusovým štít- porozumela tunajším nárečiam. Ale
No a pre A. Stesňákovú sa prátuberkulózou pľúc, tiež mimopľúc- kovačom. Po celom okrese s ním pre- zvykla som si, bolo tu veľmi veľa prá- ca na oddelení uzavrela, keď využinou, nešpecifickým a onkologickým šli dvakrát. „Práca v teréne bola ná- ce. Ale hlavne veľmi dobrí ľudia, ni- la poverenie vedenia nemocnice vyochorením pľúc. Pracovisko malo aj ročná aj na čas, zvlášť v odľahlých kdy nezabudnem na tých 20 rokov cestovať takmer na tri roky do Lýbie.
svoj rőntgen, robili sa tu rtg-sním- regiónoch, pritom chod ambulancií v staroľubovnianskej nemocnici,“ Vtedy sa tomu hovorilo, že našinci
ky a tomografické vyšetrenia. „Vďa- musel byť zabezpečený. Rozmach od- také sú spomienky kedysi primárky idú pomáhať do rozvojových krajín
ka nim sa ihneď zachytili ochorenia delenia nastal zvlášť po nástupe pri- oddelenia, kde malo sedem pracovní- a aj viacerí lekári a sestry z tunajšej
a navrhli opatrenia,“ doplnila dnes márky M. Faturíkovej, kedy sa mi- kov plné ruky práce. To všetko je už nemocnice okúsili „tento chlebík“.
prvá vrchná sestra oddelenia, ku kto- moriadne intenzívne začali vyhľadá- minulosťou, aj keď A. Stesňáková si „Stretla som sa tu aj so zaostalosťou
rému patrila aj ambulancia kalmeti- vať zdroje ochorení,“ hovorí sestrič- myslí, že týmto chorobám ešte neod- i agresivitou,“ podotkla A. Stesňákozácie, kde pracovala zdravotná sestra ka o primárke, ktorá má dnes 87 ro- zvonilo. Žezlo na „pľúcnom“ odde- vá. „Muži a ženy mali oddelené am(vystriedali sa tu: M. Olejárová, M. kov a žije v Ladciach. „Keď ma pre- lení prevzala neskôr primárka Z. Lisá bulancie. Ženy boli minimálne vzdeBuvaličová, M. Vatahová a M. Ky- sviedčali, aby som tu išla z prešovské- a pokračuje do dnešných dní. Dnes lané, hovorili iba arabsky, museli sme
stačuje ambulan- sa im prispôsobiť. Pritom nedodržiašeľová), ktorá očkovala deti a dorast ho pľúcneho oddelenia, ani som neve- p o cia tuber- vali naše pokyny a chceli iba injekcie.
proti tbc, denne navštevovala školy dela, kde to je. Rok mi trvalo, kým som
k u l ó z y Prakticky boli iba doma pri deťoch,
okresu a očkovaa pľúc- chodili celkom zahalené, presviedčala žiakov 1.,5. a 8.
n y c h nie takýchto žien bolo ťažké,“ priblíročníkov, 18-ročných si pozývažila nám inú kultúru A. Stesňákola na ambulanvá. Dnes už s úsmeciu. Mnohí si isto
vom spomína na to,
z preventívnych
ako si každé ráno prezamestnaneckých
hliadala topánky kvôli
prehliadok pamäškorpiónom. Ako ale
tajú aj pracovisko
zdôraznila, naši lekáštítovky. V roku
ri a zdravotníci patA. Stesňáková
1968 sa dokonca Tím prvého detského odd. okolo roku 1962. Zľava: (vrchná)
rili vtedy ku svetovej
s egyptskou
vzhľadom na vy- M. Joštiaková, (sestra) M. Leščinská, (správca) J. Krivoňák
špičke. „Bola to veľká
lekárkou a pasoký výskyt tuber- a sestričky A. Stesňáková a v pozadí M. Halagová. Na odškola života. Omyly
lestínskym lekulózy previedla delení vtedy ešte pracovali: M. Litvínová, H. Farkašová, M.
sa tam trestali väzekárom v Lýbii.
Nemergutová, A. Horajová, M. Čajková a iné.
veľká štítkovacia
ním, z ktorého často

n AJ lekáreň
V nemocničnej lekárni pracuje sedem zamestnancov. Je
funkčnou jednotkou nemocnice
na úrovni oddelenia, zabezpečuje zásobovanie nemocnice liečivami, infúznymi roztokmi, obväzovým, špeciálnym zdravotným
materiálom, laboratórnymi diagnostikami, dezinfekciou a pomocným obalovým materiálom.
Ako samostatná jednotka začala
svoju činnosť v roku 1995 v budove na vtedajšej Ulici Červenej armády pod vedením A. Tokarčíkovej. V roku 1996 ju vystriedala
Janka Bizovská a aj kvôli šetreniu
pohonnými hmotami a bližšiemu
kontaktu s oddeleniami a ich primármi sa lekáreň presťahovala
do nových priestorov nemocnice, kde efektívne s pomocou výpočtovej techniky spolupracuje na odbornej úrovni s oddeleniami. „Máme presný harmonogram vydávania rozpracovaný na
jednotlivé oddelenia. V podmienkach našej nemocnice je otvorená
spolupráca na úrovni lekár - klinický farmaceut v prospech pacienta,“ dodáva J. Bizovská, ktorá sa snaží nezvyšovať náklady
na lieky napriek tomu, že počet
výkonov stúpa.
m m m

Poliklinika bola a je ako taký
úľ, kde sa to hemží kopou pacientov, čakárne zväčša praskajú vo švíkoch a kde je spolupráca lekára so sestričkou maximálne skĺbená. Bez práce zabehnutej
a šikovnej sestry by to určite nešlo. A to lekári vedia.
Text (hm), foto (ĽN, n.o.,
archív A.S., E.K., D.K.)

Kolektív zubného oddelenia
v 80-tych rokoch min. stor.

nebolo návratu. Ambulancie pracovali v 3-zmennej prevádzke a v čakárni bolo vždy okolo 100 ľudí,“ dodáva dnes sestrička, ktorá po návrate z Lýbie pracovala ešte v jasliach,
v sterilizácii a neskôr ako sociálna
nemocničná sestra. Na roky strávené v nemocnici s poliklinikou
však nikdy nezabudne, zvlášť ambulantná práca je podľa nej veľmi špecifická a vyžaduje si okrem
zdravotníckych schopností aj veľké umenie organizovania práce, komunikácie a vysvetľovania. „Zabudnúť určite netreba na prvé
sestričky, napríklad M. Pulščákovú, A. Chudíkovú, V. Galovičovú,
A. Dlugolinskú, A. Polomčákovú,
M. Plšíkovú, I. Novákovú, K. Sušilovú, A. Paličukovú, A. Sopkovú, J. Kuľkovú i ďalšie dve vrchné sestry - M. Drobňákovú a A.
Pružinskú. Tiež na rtg-laborantov - A. Milkovského, E. Janoškovú, H. Plšíkovú, V. Vitoviča, M.
Hutníkovú i pracovníkov štitovky – M. Marešovú, M. Danielisovú a H. Farkašovú. Bol to pracovitý, úžasný kolektív. Výborne
sme spolu vychádzali a vedeli sme
si vždy vyriešiť problémy na pracovisku,“ uzatvára svoje spomienky A. Stesňáková.
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50 ROKOV ĽUBOVN ANSKEJ NEMOCNICE
Bez zamestnancov by nebolo nemocnice

DNES: ADMINISTRATÍVA

SPOMIENKY

administratívnej pracovníčky
Kataríny Gerjakovej
Keďže ani kedysi priestory administratívnej budovy nestačili, nadstavila sa v rámci akcie „Z-et“.

A

cia priniesla v roku 2004 zlúčenie
odboru technického a prevádzkového. Dnes tento úsek tvorí
aj ekonomická časť, úsek operatívnych činností, prevádzkovo–
technický a úsek ľudských zdrojov, kvality a marketingu. Samotný ekonomický úsek sa člení na
ekonomické oddelenie, referát
verejného obstarávania a oddelenie informačných technológií
a zdravotných poisťovní. Ich činnosť dnes zabezpečuje 26 ľudí.

percent, čo
je prirodzený odchod
do starobného dôchodku,“ dodáva J. Sroka
a potvrdzuje
fakt, že pracovať v tunajšej nemocnici chcú
aj ľudia z iných okresov. „Jednoducho vidia, že naša nemocnica je stabilizovaná, dobre vybavená. Máme veľmi nízky priemerný vek zamestnancov a plan Marketing
Asi si mnohí budú pamätať tový priemer sa šplhá nad 1000
časy spred roka 1989, kedy aj eur, čo je na pomery tohto regióv nemocnici fungovalo personál- nu výborné,“ dodáva personálny
námestník. Zároveň
ne alebo tzv. kádrové
ale pripomína, že sú
oddelenie. Mnohí toto
to zaslúžené odmeny.
spojenie neradi počú„Mnohí zamestnanvajú, ale odhliadnuc od
ci hovoria, nemôžeme
ideologického zamesa v práci ani zastaviť,
rania vtedajšej doby,
sme maximálne vyťastále išlo a ide o prácu s ľuďmi. „Bez nich A. Derevianiková žení. Viacerí robia dve-tri činnosti, ale jednoby táto nemocnica jedn papierovačky
ducho musíme pracoAdministratíva je taký vše- noducho nebola,“ zdôvať racionálne,“ dodáobecný výraz a máme vždy na raznil to podstatné za
va J. Sroka.
mysli „kancelárske“ sily. Občas dnešný úsek ľudských
Samozrejme, zatrošku zaznávame ich prácu, lebo zdrojov Juraj Sroka,
mestnanci (nemocnica
nie je tak viditeľná, hmatateľná... ktorý má nemocničich má 396) tiež majú
Jej vážnosť je však neodškriepi- nú personalistiku pod
právo aj na sociálnu
teľná. Kedysi tzv. obslužnú čin- palcom 20 rokov. Ako J. Sroka
starostlivosť, aj v ponosť nemocnice zabezpečovala dodal, vystriedalo sa tu
hospodársko-technická správa. mnoho zamestnancov a necha- dobe výletov, známy je dlhoročTá sa členila na ekonomický, pre- li v nemocnici kus svojho života ný turistický Pochod za zdravím,
vádzkový a technický úsek. Bol a srdca. Viacerí tu odrobili aj vyše zdravotnícke plesy, pripomenutu začlenený aj odbor personálny, 40 rokov. „Väčšinou tu ľudia zo- tia jubileí a myslí sa aj na dôchodprávny, úsek kontroly a odbor ci- stávajú, máme minimálnu fluk- cov. „V tomto sme možno tak trovilnej obrany (CO). Racionalizá- tuáciu, držíme ju na úrovni 2-3 chu raritní, málo zamestnávateľov si v dnešnej dobe spomenie
na pracovníkov, ktorí odrobili
desiatky rokov vo firmách,“ pripomenie J. Sroka, ktorý si myslí, že aj zavedenie elektronickej
dochádzky (ľudovo pípačiek)
má sociálny rozmer. „Moderná
doba priniesla aj to, že dnes sa
personál nemocnice niekedy ani
nepozná, stretávanie sa ráno pri
snímacom zariadení má tak svoj
Branno-športové dni vyťahovali zamestnancov z nemocnice.
osobitý rozmer.“
Pravdou je, že aj nároky na
zamestnancov sa dnes neustále
stupňujú. Náročnejší sú nielen
pacienti. Aj certifikát kvality, ktorý nemocnica získala v roku 2007,
ju posúva do pozície neustáleho
zlepšovania sa a dbania o vzdelávanie zamestnancov. „Musíme sa správať maximálne pro-klientsky. To znamená, že nielen
poskytovať výbornú medicínsku
starostlivosť, ale dbať na komunikáciu, celkový dojem z pobytu v nemocnici. Tu musí ťahať za
Víťazstvá si vždy súťažiaci vychutnali.
jeden povraz celý personál. Nak sa povie nemocnica, tak
zväčša myslíme na lekárov a sestričky. Je to prirodzené.
Medicínska a zdravotnícko-ošetrovateľská starostlivosť jednoducho stojí na pilieroch hlavne týchto profesií. Tie ale nepochybne
musia stáť zas na pevných základoch a tie tvoria podporné pracoviská, bez ktorých by to tiež nešlo. Sú síce v pozadí, a tak ako si
navždy zapamätáme tvár lekára, ktorý nás operoval či sestričky, ktorá sa nám milo prihovorila, tak asi nevieme, kto sa stará o to, aby bola včas uhradená
faktúra za lieky, teplo či aby personál dostal za odvedenú prácu
svoje peniaze. Aj zdravotníctvo
jednoducho potrebuje administratívnych pracovníkov, ktorí sa
viac ako o pacientov starajú práve o nemocničný personál a, samozrejme, o to, aby všetko sedelo „aj papierovo.“

Boli aj medaily.

Tieto deti zamestnancov majú dnes o 25-30 rokov viac.

vyše svoje služby musí nemocnica vedieť aj „predať“. Marketing je oproti minulosti posunutý na popredné miesta. A nám sa
darí, svedčí o tom vyše 20 percent mimookresných pacientov
a hodnotenie našej nemocnice,
ktorá je zo všeobecných nemocníc na Slovensku na popredných
miestach,“ dodáva J. Sroka.
n PENIAZE
Aj „administratívny“ úsek nemocnice má svojich dlhoročných zamestnancov. No a svoje
vie o práci, keď prvá počítačová
zostava zn. Ascota rachotila ako
v nejakom výrobnom podniku,
už aj Anna Derevianiková, ktorá v nemocničnej účtarni pracuje
38. rok. „Prvým vedúcim odboru
bol Ján Udžan a vedúcou učtárne Helena Krempaská, skutočná
účtovníčka, veľmi precízna, ktorá nás viedla k maximálnej poctivosti a zodpovednosti,“ spomína na svojich predchodcov A. Derevianiková. „Tu sa sleduje každé euro, každý cent. Všetky peniaze, ktoré prídu i odchádzajú z nemocnice,“ povie stabilná
pracovníčka s úsmevom o veľkej vážnosti ekonomického úseku. Pripomenúť treba, že kedysi
(v čase OÚNZ) zastrešovali ekonomicky až okolo 700 ľudí. Patrili tu totiž aj všetky zdravotné
strediská v okrese a tiež lekárne
a hygienická prevádzka, a teda
aj správa obrovského majetku. A.
Derevianiková nezabudla ani na
„sáčkovanie“ výplat, keď sa niekoľko pracovníčok muselo „zatvoriť“ do kancelárie na celý deň
a baliť výplaty. „Navyše v každej obálke sa odrátalo členské
pre ROH a vložil sa tam lístoček.
Všetko muselo sedieť. Čísla jednoducho nepustia, ak sa stane
chyba, musíte ju hľadať dovtedy, kým ju nenájdete,“ dodáva
ekonómka. Práca v tunajšej nemocnici bola navyše špecifická
aj vzhľadom k tomu, že sa menili jej formy, od rozpočtovej po neziskovú. „A to sú neustále zmeny
v ekonomických procesoch,“ pripomína A. Derevianiková a dodáva, že aj takáto, na prvý pohľad nezáživná práca, sa môže
stať koníčkom. „Navyše, dnes sa
robí výborne aj preto, že nemocnica dobre stojí. Splatnosť faktúr
je do 60 dní, netreba sa telefonicky vyhovárať. Táto nemocnica je
v tom ukážková, a to aj vďaka vedeniu nemocnice,“ dodá účtovníčka a prezradí, že „nemocničná pokladnica“ je pod denným
dozorom riaditeľa.
Text (hm),
foto (ĽN,n.o., archív K.G.)

Asi každý si svoj prvý
deň v zamestnaní pamätá
do detailov. Katarína Gerjaková, dnes čerstvá dôchodkyňa, určite nezabudne na
rok 1975, keď prišla z družstva v Údole do tunajšej
nemocnice. „Bolo to
všetko skromnejšie, nebola technika, ale bolo
veselšie,“ porovnáva dnes.
Jej prvá pozícia
bola - ekonómka
lekárenskej služby. Vtedy totiž všetky lekárne, aj okresné, patrili pod
nemocnicu. „V začiatkoch mi veľmi pomohol pán Udžan, vedúci
učtárne. Bol to úžasný človek, pracant s ľudským prístupom,“ nezabudne dodať K. Gerjaková, ktorú si
neskôr, po materskej dovolenke, vybrala na svoj úsek (kedysi kádrový
odbor) Justína Lajčáková a zverila
jej personálny úsek a neskôr ju poverila prácou na oddelení výchovy a vzdelávania zamestnancov
a starostlivosť o nich. „Táto práca s ľuďmi ma nesmierne bavila. Vedúca bola prísna, ale ja som
sa od nej veľa naučila, predovšetkým samostatne pracovať,“ dodáva K. Gerjaková, ktorú si iste mnohí zamestnanci nemocnice pamätajú zo svojich osláv, okrúhlych pracovných či životných jubileí alebo
odchodu do dôchodku, ktoré si vedenie pripomínalo slávnostným
aktívom. „Štyrikrát do roka sme
takto prijímali jubilantov v lekárskej knižnici, vždy za prítomnosti riaditeľa a predsedu odborového zväzu. Nechýbali poďakovania,
stretlo sa tam niekedy aj 30 jubilujúcich a bolo veselo. Neskôr sme
tieto priestory vymenili za väčšie
v reštaurácii, kde sa usporadúvali konferencie odborového zväzu
spojené s jubilantmi a odovzdávaním Janského plakiet pre darcov
krvi. Boli to vždy nezabudnuteľné morálne ocenenia pre ľudí a zabudnúť na niekoho by bolo veľkým
priestupkom,“ pripomína K. Gerjaková, ktorá v tom období tiež zabezpečovala aj návštevu každej novopečenej mamičky zástupcom pracoviska, prípadne celým kolektívom.
Pripomenúť treba, že v tom čase
boli v poliklinike zriadené aj tzv.
mikrojasle, špeciálne určené pre bábätká nemocničných pracovníčok.
„To bola úžasná pomoc pre matky,
mali to, takpovediac, pod rukou,“
dodáva kedysi sociálna administratívna pracovníčka, ktorá mala v náplni práce aj lekársku knižnicu. Tú
v čase absencie internetu hojne navštevovali nielen lekári, ale aj strední zdravotnícki pracovníci a ostatní
zamestnanci nemocnice.
No a zabudnúť sa určite nedá
na nekonečné množstvo mimopracovných aktivít, výletov, špor-

K . G e r j a ková
(vpravo) blahoželá k jubileu.
tových zápolení, na ktoré radi spomínajú všetci
bývalí pracovníci nemocnice. „Aj vďaka tomu mnohí dôkladne spoznali napríklad Tatry či
Slovenský raj. Vodcom týchto športových akcií bol krčný lekár Cyril
Novák s manželkou Katkou, ktorí
mali schodené tieto lokality, a tak
každú sobotu v jesennom období
smeroval nemocničný autobus na
výlet. Nechýbal spev v autobuse
či návšteva plavárne v Poprade,“
pripomína K. Gerjaková. Navyše,
tešili sa na ne aj deti zamestnancov. Tak, ako aj na športové zimné hry, keď sa súťažilo v lyžovaní, jazdilo na vreciach so slamou.
Bola to veľká zábava, odovzdávali
sa aj medaily. A nezabudnuteľné
boli branno-športové dni zamestnancov nemocnice či brigády na
družstvách. „Nezabúdalo sa ani na
oddych. V rámci regenerácie a prevencie zdravia sme pre zamestnancov zabezpečovali týždenné pobyty
v kúpeľoch Vyšné Ružbachy a neskôr aj v Bardejovských kúpeľoch,
ktoré pretrvávajú dodnes,“ pripomína K. Gerjaková. Prospešná bola
aj starostlivosť o nemocničný areál,
keď každé pracovisko malo určený
úsek, o ktorý sa najmä v jari staralo.
Upratovacie i „skrášľovacie“ brigády neboli výnimočné. A čerešničkou na torte určite bola aj nadstavba administratívnej budovy, ktorá
sa robila v rámci známej akcie „Zet.“ „Bolo úžasné vidieť napríklad
primára Bryju z chirurgie, ako hádže cement do miešačky, ako sa vtedy zamestnanci zohrali a s akou radosťou pracovali,“ dodáva K. Gerjaková, ktorej nemocničný život
pripomínajú dnes mnohé fotografie a je rada, že zažila mnohých riaditeľov, ktorí, ako hovorí, vždy posúvali nemocnicu dopredu. „Dôležitý je kolektív, každá práca ide
s dobrým kolektívom ľahšie. Ja som
mala šťastie, že som mohla pracovať s najbližšími dlhoročnými kolegyňami Jankou Sivulkovou, Štefániou Plučinskou, Helenou Krettovou či ďalšími, s ktorými sme pôsobili na úseku ľudských zdrojov.
V neposlednom rade aj s vedúcim
Milanom Knapíkom a súčasným
šéfom Jurajom Srokom. Všetci si
zaslúžia pochvalu za roky poctivo
odvedenej práce, často aj nad rámec svojich povinností,“ uzatvára
K. Gerjaková.

Slávnostné aktívy patrili medzi stabilné nemocničné akcie.
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50 ROKOV ĽUBOVN ANSKEJ NEMOCNICE
Aj strava a prostredie liečia

DNES: PODPORNÉ PRACOVISKÁ
ni nastavia režim prania a práčky v tichosti napríklad o štvrtej
ráno začnú pracovať, aby raňajší personál vybral čistú bielizeň
z bubnov.

L

esknúca sa dlážka, dobrá
strava či bezchybne vyžehlená bielizeň nám utkvie často
v pamäti na hospitalizáciu intenzívnejšie ako trebárs vydarený chirurgický zákrok, ktorý považujeme akoby za samozrejmosť. A práve z takých detailov
sa utvára celkový obraz o nemocnici. Vraví sa totiž - dobrý chýr sa
nesie rýchlo, zlý ešte rýchlejšie,
a tak v nemocnici vedia, že tzv.
podporné pracoviská rozhodne
nemožno podceňovať.
n Zásadný obrat
Nemocnica to nie sú len ľudia,
ale aj obrovský areál, budovy,
okná, strechy. Tá staroľubovnianska sa skladá pritom z niekoľkých pavilónov rôzneho veku.
„Väčšinou naši pacienti registrujú rozdiel, až keď sú hospitalizovaní v iných nemocniciach. Často
vidia ošarpané budovy, chýba im
čistota alebo dobrá strava. Potom
vravia - zlatá staroľubovnianska
nemocnica,“ vraví Milan Bucha,
vedúci prevádzkovo-technického úseku, ktorý je presvedčený

Aj keď v spleti väčších pracovísk
a oddelení nemocničná sterilizácia (funguje od roku 1964) s tromi
pracovníčkami trochu zaniká, je
tiež dôležitá a nemožno na ňu zabudnúť. Má dosť práce, a to aj napriek tomu, že autoklavy na sterilizáciu majú aj niektoré oddelenia.

Normy sa dotýkajú aj upratovania,
vedrá musia byť, napríklad dvojzložkové.

Historická fotografia z prvej nemocničnej kuchyne dnes vyvoláva úsmev v porovnaní s dnešnou modernou stravovacou
prevádzkou, ktorá sa úplne obnovila v roku 2005.

Rovnako moderná je dnes práčovňa. Na historickej snímke Katarína Krivoňáková vo výdajni
prádla v prvých rokoch nemocnice.
o tom, že v rámci podporných nPRÁČOVŇA
pracovísk nemocnice ide o stov„Úsporné sú
ky drobných úkonov, ktoré nie- aj práčky. Nejde
kedy nevidno, a predsa by bez nám, ako sa honich nemohla nemocnica fungo- vorí, voda do kavať. Vo svojej 40-ročnej praxi vie nála. Systémy sú
M. Bucha o každom kútiku ne- uzavreté, takže tam nie je toľko
mocnice, pod palcom má všet- pary, zápachu ako v minulosti
ko, čo sa týka údržby, a to sta- a vieme určiť, koľko nás stojí vyvebnej i strojnej, tiež energetiky, pratie kilogramu bielizne,“ vyale aj zásobovania, čistoty i ochra- svetlí vedúci úseku, kde čoskony priestorov a údržby vozidiel. ro dostanú aj nové sušičky. NoZa najdôležitejší, čo sa
vinky sa v práčovni dotýka stavebno-technictkli aj takých drobností,
kých premien, poklaakými je farebne odlišdá rok 2005. Vtedy toné „nitkovanie“, ktotiž prišli obrovské preré dohodli s dodávatemeny zastaranej kotolľom bielizne. Triedenie
ne, kuchyne, práčovpre jednotlivé oddelene, vrátane rozvodov. M. Hovančíková
nia je tak rýchlejšie, ne„Vďaka tejto modertreba hľadať blednúce
nizácii, a treba povepečiatky. „Prešli sme
dať obrovskej investíaj z tuhého prášku na
cii, akú si táto nemoctekutý a má to obrovnica nepamätá, prišla
ský význam na hospopred 9-timi rokmi niedárnosť a kvalitu pralen úspora, ale aj šetnia, ako aj pri znižovarenie životného pros- M. Bucha
ní zbytového prášku
tredia, ľahšia obsluha,
v bielizni,“ dodáva M.
komfort a kvalita. Môžeme po- Bucha k zmene, ktorá je v nemocvedať, že v tomto smere máme nici veľmi dôležitá.
nadčasové zariadenia a pred osMnohí to, že nemocnica má aj
tatnými nemocnicami máme aj práčovňu, ani nevnímajú, keďniekoľkoročný náskok,“ podotý- že sídli v tzv. energoblokoch vyka M. Bucha. V spomienkach mu stavaných v 90-tych rokoch. Boli
ale ostali krušné chvíľky, keď vy- ale časy, keď práčovňa bola nad
strašené kuchárky volali, že ne- kuchyňou (dnes tam sídli novomôžu dovariť knedle, lebo po- rodenecký úsek) a keď vraj začaklesla para, ktorá sa kedysi vied- li pracovať žmýkačky, opadávala dlhým potrubím alebo vypadli la omietka nad miestnosťou. To
záložné zdroje. Moderné techno- všetko je už minulosťou, dnes
lógie to celkom zvrátili.
nie je výnimočné, že v práčov-

Údržbári nemocnice sa postarali
aj o to, že fontána
po 40-tich rokoch
opäť funguje.

n NePRETRŽITE
Premena nemocničných budov je v ostatných rokoch evidentná. Najmarkantnejšie sa prejavila v rokoch 2010-2012, kedy
postupne všetky pavilóny dostali
červeno-žltý šat vo farbách mesta.
Ale nielen to, nové okná, zateplenie, rekonštrukcie striech, vnútorných priestorov, nákup techniky, to všetko v ostatných rokoch prispelo k renomé nemocnice. Oku lahodí aj areál. Starať
sa ale treba o všetky priestory, aj
tie, ktoré nemocnica prenajíma
neštátnym lekárom a podnikateľským subjektom. Tiež o nedávno
zrekonštruovaný nemocničný archív, kde musia byť podľa zákona
archivované zdravotné záznamy
niekoľko rokov. No a zaujímavé
tiež je, že nemocnica má aj úkryt
civilnej ochrany. Na všetko musia
dozerať údržbári, strážna služba a aj upratovanie si rieši nemocnica vo svojej réžii. Dokonca ponúka svoje
služby aj iným.
„Nemocnica, to
je 24-hodinový
živý mechanizmus. Stačí, ak ide
niekto na pohotovosť, kvapnú
mu napríklad
dve kvapky krvi na zem a niekto za ním to hneď zhodnotí veľmi negatívne,“ poukázal na ostražitosť M. Bucha.
n Aj STRAVA LiečI
Keď sa otvorila nemocnica
v roku 1964, varila v suteréne
polikliniky približne pre 120 pacientov a 70 zamestnancov. Dnes
je to aj do 170 obedov pre pacientov a počas týždňa aj 200 zamestnaneckých obedov. Celodenná
strava je pritom varená aj v 10tke diétnych prevedení.
Rok 1998 je významným pre
stravovacie zariadenie nemocnice hlavne z toho dôvodu, že bolo
zaradené do liečebno-preventívnej starostlivosti a vzniklo oddelenie liečebnej výživy a stravovania a patrí organizačne pod Annu
Mačugovú, námestníčku pre
ošetrovateľstvo. „Strava pre chorého je zároveň liečbou a v niektorých prípadoch, napríklad
u pankreatikov priam jej najdôležitejšou súčasťou,“ zdôraznila
vedúca diétna sestra Mária Hovančíková. Stravovanie je pritom
mimoriadne citlivou oblasťou. Aj
to, či pacientom chutí, je niekedy
ukazovateľom zlepšenia zdravia. Občas by si ale radi prisolili či „pomastili“ obed aj napriek
tomu, že im to diagnóza doslova zakazuje. „Nedá sa všetkým
vyhovieť, ale snažíme sa. Niekedy sa ale stane, že pacientovi zistia napríklad vysoký tlak a potom mu jedlo bez soli nechutí,“
dodáva vedúca oddelenia. Jednoducho, strava je súčasťou liečby a po rekonštrukcii kuchyne k tomu prispieva aj úplne iný
systém varenia ako kedysi. Zemiaky sa napríklad namiesto vo
vode, varia v pare, čo zachováva
ich kvalitu. „Keď prišli do kuchy-

ne nové konvektomaty a zariadenia, kuchárky sa aj báli, nevedeli si
predstaviť ako budú variť, ale zvykli si. A je to
tu teraz estetickejšie a aj
strava je oveľa kvalitnejšia,“ dodáva M. Hovančíková a pripomína aj
dva ťažké prázdninové
mesiace, keď počas rekonštrukcie nemocnica varila v prenajatých Aj oprava bielizne patrila a patrí k práčovni.
školských priestoroch Kedysi K. Krivoňáková dokonca šila aj špena Štúrovej ulici. Vy- ciálne úchytky s háčikmi na gazu, ktoré si
platilo sa, dnes je samo- „objednával“ primár T. Bryja.
zrejmosťou, že k pacientom ide strava v moderných ter- a tomu sa musí prispôsobovať
moportoch. Samotné podávanie aj prevádzkovo-technický úsek.
stravy si vedúca diétna sestra aj A to bez výhrad. Je totiž jedným,
preverí na oddeleniach. Rovna- a iste nie posledným ohnivkom
ko dnes nehrozí zháňanie kva- reťaze kompletnej nemocničnej
litných surovín, dodávateľský starostlivosti. Bez tepla, vody,
systém s výberovým konaním stravy či potrebných služieb neumožňuje mať tie najlepšie.
môže byť nemocnica ani sekunm m m
du.
Text (hm), foto
Pacient je dnes náročný
(ĽN, n.o., archív E.K., Š.J.)

SPOMIENKY

šéfkuchárky Štefánie Jankelovej
Dnes máme v spomienkach tak trošku netradične ešte pracujúcu
zamestnankyňu nemocnice. Šefkuchárka Štefánia Jankelová je ale jedinečným príkladom toho,
že láska k profesii niekedy dokáže divy. V pozícii nemocničnej kuchárky totiž pracuje celých
40 rokov a začala pritom ako 15-ročná. Pripomenúť tu treba, že
v rokoch 1970 až
1989 si nemocnica vychovávala vlastný
personál, a to
Kuchyňa koncom
aj pre kuchy70-tych rokoch s A.
ňu, v rámci učAbrahamovskou (vľaňovského školvo) a Š. Jankelovou
stva. „Keď som tu
(vtedy 18-ročnou).
ako dievča prišla, kuchárka mi povedala, aby som sa
va aj pochvaly od pacientov? „Áno,
chytila úchytky na peci. Ja som tak niekedy nám odkazujú po sanitárs prekvapením urobila a kuchárky kach, že im chutilo. Dokonca, keď
sa začali smiať, že keď sa tak dr- som ležala ako pacientka na neužím pece, tak neodídem. A som tu rológii a keďže nik netušil, čo rododnes,“ zaspomína dnes v pora- bím, tak som sledovala pacientov.
dí tretia šéfkuchárka nemocničnej Chválili jedlo a taniere boli prázdkuchyne, ktorá vraví, že varenie ne. A to je naše ocenenie,“ dopovie
a aj pečenie je jej veľkou vášňou. rodená Lesničanka, ktorá má vareTá sa prejavila natoľko, že už ako nie, takpovediac, v rodine. Takmer
21-ročná sa stala šéfkuchárkou. všetci súrodenci sa zaoberajú gasViedla tak aj o generáciu starších tronómiou. „Práca v kuchyni je
kolegov. „Kedysi sa robili aj súťa- veľmi zodpovedná, nič sa tu neodže. Boli anonymné, nik nevedel, kto púšťa. Máme ale perfektný a pravarí a ten najlepší postúpil na kraj. covitý kolektív, ktorý sa snaží robiť
Ja som tam bola niekoľkokrát,“ pri- svoju prácu zodpovedne a s láskou.
pomenie Š. Jankelová. Dodať ale A variť sa musí presne tak,“ dodátreba, že aj na krajskej súťaži si va Š. Jankelová.
počínala výborne,
porazila oveľa skúsenejších nemocničných kuchárov a získala druhé miesto.
Neskôr si doplnila
vzdelanie hotelovou
školou a nutné bolo
aj školenie v Košiciach kvôli vareniu
diét. „Oproti minulosti je to obrovský
pokrok. Dnes používame moderné technológie, varíme nové Tím kuchárok, ktoré sa pred 30-timi rokmi zújedlá,“ vraví kuchár- častňovali kuchárskych súťaží: (sprava - Šteka so 40-ročnou pra- fánia Jankelová, Anna Horčárová, Emília Kopinská a Monika Kmečová).
xou. A či sa jej dostá-

Končí seriál, spomienky ostávajú
Milí čitatelia, seriál venovaný 50. výročiu Ľubovnianskej nemocnice, n.o., dnes (29. júla 2014) končí.
Keď sme na začiatku roka začínali, ani sme netušili, koľko životných osudov, udalostí, ale aj obetavých a zanietených zamestnancov táto nemocnica mala a má. Nebolo ľahké získavať niektoré informácie, zvlášť tie, na ktoré už sadal prah zabudnutia. Našťastie,
stále sme našli, aj s pomocou vašou i nemocničného manažmentu, dosť pamätníkov. Niekedy aj viac, ako nám dovolil seriálový limit. Ďakujeme ale všetkým, ktorí nás pustili aj do svojich domovov, otvorili svoje najhlbšie spomienky i súkromné rodinné archívy.
Tiež tým, ktorí nechceli vystúpiť z anonymity, ale poskytli cenné
informácie i vzácne fotografie. Dalo sa vycítiť, že pre mnohých bola
práca v nemocnici najšťastnejším životným obdobím.
Rovnako sme občas žasli nad majstrovstvom súčasných pracovníkov, modernými postupmi aj technológiou. Ostalo v nás hlboké
presvedčenie, že budeme vždy v tých najlepších rukách, ak nás, nedajbože, zastihne choroba.
Milí čitatelia, seriál končí, ale nie spomínanie. Zostalo nám v archíve dosť krásnych historických snímok, ktoré vám chceme ukázať a tiež navštívime lekárov či sestričky, ktorí sa nám do seriálu „nevošli“ a budeme spomínať na minulé roky. Veríme, že nám
dáte aj tipy.
Ešte raz vďaka za spomienky, ktoré iste poslúžia pri ďalšom výročí i prejavy emócií, ktoré si uchováme v srdci.
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o.
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