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PODBREZOVAN 21/2014

V Nemocnici s poliklinikou Brezno, n.o., od 7. novembra 2014

PARKOVANIE PO NOVOM
Na úvod sme sa opýtali JUDr.
Tatiany Štulrajterovej, právničky organizácie:
Čo viedlo vedenie Nemocnice s poliklinikou Brezno k rozhodnutiu zaviesť nový systém
parkovania v areáli nemocnice?
- Dlhodobo sme vyhodnocovali dopravné pomery v areáli nemocnice z hľadiska zabezpečenia kapacity parkovania a dopravnej bezpečnosti pre pacientov a zamestnancov. Spracova-

li sme si vlastný štatistický prehľad pohybu vozidiel. Konštatovali sme, že v areáli nemocnice
je nedostatok parkovacích miest
pre pacientov a zistili sme aj skutočnosť, že získaním piatich staníc rýchlej zdravotnej pomoci sa
zhustila premávka pri vchode do
centrálneho príjmu chorých. Najpreťaženejším miestom sa ukázal práve priestor pred centrálnym príjmom chorých, kde sa
sústreďuje dopravná zdravotná
služba, záchranky, pacienti na dialýzu, pacienti na príjem. Vznikajú tam veľmi nebezpečné dopravné situácie, ktoré ohrozujú zasahujúci personál, ale aj pacientov.
Svoju úlohu pri riešení problému
zohrala aj nedostatočná kapacita parkovísk pre pacientov. Prob-

lematické, ale najmä nezodpovedajúce technickým normám, bolo
vodorovné a zvislé dopravné
značenie, ktoré nespĺňalo aj legislatívne kritériá. Nový parkovací systém a systém dopravného
značenia prešiel schvaľovacím
procesom štátnych orgánov, pričom záväzné stanovisko vydalo
Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru Brezno.
Týmto sme splnili zákonné
podmienky pre realizáciu nového
parkovacieho a dopravného sys-

tému. Nový systém nám poskytne nové dopravné značenie a organizáciu parkovania pre pacientov a zamestnancov. Zamestnancom poskytne komfort parkovania na vyhradených parkovacích miestach pre zamestnancov
v areáli nemocnice, čím sa rozšíri kapacita parkovacích miest pre
pacientov a návštevníkov. Čo
je však najdôležitejšie, zvýši sa
bezpečnosť dopravy pre každého, kto do nemocnice príde.
Ako bude systém parkovania
fungovať v praxi, nám priblížila Ing. Gabriela Mikovínyová,
vedúca prevádzkového oddelenia NsP, n.o. :
- Na príjazdovej ceste do areálu nemocnice s dvomi príjazdovými jazdnými pruhmi bude

umiestnená rampa. Ľavý jazdný pruh bude slúžiť, ako vyhradený automatický vstup pre príjazd záchranných vozidiel, vozidiel dopravnej zdravotnej služby, záchranných zložiek – polícia, hasiči a tiež vstup iných urgentných stavov. Pre pacientov a návštevníkov nemocnice
bude slúžiť pravý jazdný pruh,
ktorý bude riadený automatizovaným systémom: pri vstupe do
areálu nemocnice bude terminál, z ktorého si návštevník nemocnice, bez toho aby vystúpil
z vozidla, vyberie lístok, rampa
sa mu otvorí a on vstúpi do areálu a zaparkuje na parkovisku pre
pacientov a návštevníkov. Lístok
si uschová a pred odchodom z
areálu ho vloží do terminálu (pokladnice), ktorý bude inštalovaný pred hlavným vstupom do budovy polikliniky. Vloží lístok do
terminálu, zaplatí požadovanú
sumu, vyberie si doklad o zaplatení a ten použije pri odchode –
vloží ho do terminálu pred rampou jednosmerného východu. Na
základe toho sa mu otvorí rampa a opustí priestor. Ak by chcel
niekto zneužiť systém a vojsť do
areálu vchodom určeným pre sanitky a ostatné záchranné zložky,
bude mať problém, pretože sa
späť z areálu nedostane a takéto zneužitie systému bude sankcionované. Zamestnanci nemocnice budú vstupovať tiež pravým
jazdným pruhom, vyhradeným
pre ostatných návštevníkov nemocnice, ale budú používať pre
vstup a výstup zamestnanecké
parkovacie karty. Tí, ktorých sa
nový parkovací systém dotkne,
nemusia mať obavy. Prvé dni po
uvedení systému do prevádzky
bude zabezpečená informovanosť a pomoc pri obsluhe systému zamestnancom obchodnej spoločnosti, ktorá systém pre
nás realizuje.
O. K.+foto

Spoločnosť I. TRAN., s.r.o., Turzovka, organizuje predvianočný predaj oblečenia za zvýhodnené ceny pre zamestnancov Železiarní Podbrezová a.s.,ktorý sa uskutoční 14.
novembra 2014 od 10. do 17. hodiny v priestoroch telocvične na Štiavničke.
Sortiment nových modelov:
● funkčné termooblečenie letné a zimné (tielka, tričká,
spodky) pre deti a dospelých,
● dámske luxusné tričká,
● čiapky, šály, rukavice pre deti a dospelých,
● termočiapky, termočelenky.
Kvalita výrobkov je potvrdená viacerými získanými oceneniami a certiﬁkátom Oeko–Tex® Standard 100 číslo 62058.
Tešíme sa na vašu návštevu!

VYŠETRENIE PRE ŽENY
Október je Mesiacom boja proti rakovine prsníka,
ochorenia, ktorého priebeh veľmi závisí od prevencie. Kto pozná zásady, nemá sa čoho báť. Do boja
proti tejto zákernej chorobe sa zapojila aj spoločnosť
Siemens, ktorá v spolupráci s vedením Železiarní Podbrezová
a.s., ponúka zamestnankyniam možnosť vyšetrenia špičkovým
ultrazvukovým prístrojom Siemens ACUSON S 2000, za asistencie kvaliﬁkovaného lekára.
Čo je ultrazvuk? Pri vyšetrení sú využívané ultrazvukové vlny,
ktoré prechádzajú telom a odrážajú sa od jednotlivých orgánov.
Odrazené vlny možno počítačovo previesť do formy obrazu.
Metóda nie je zaťažujúca, je pomerne rýchla a bezpečná. Vykonáva sa v ležiacej polohe, v spolupráci s vyšetrujúcim lekárom.
Výsledok je k dispozícií ihneď po vyšetrení.
Ako diagnostická metóda sa využíva na vyšetrenie abnormalít, ktoré sa našli na prsníku počas fyzikálneho vyšetrenia alebo mamograﬁe. Hlavnou výhodou ultrazvuku u žien s podozrením na rakovinu prsníka je schopnosť vytvoriť obraz z rôznych
uhlov a pohľad sa môže meniť v závislosti na žiadanom zobrazení lézie.
Výhody ultrazvuku:
bezpečný, neinvazívny spôsob vyšetrenia prsníka, bez použitia röntgenového žiarenia, zobrazenie je okamžité, je schopný
rozlíšiť medzi cystami a solídnymi nádormi, môže byť využitý
na cielenú biopsiu.
Neváhajte, príďte! Vaše zdravie je najdôležitejšie!
Akcia bude prebiehať v dňoch:
● 3. novembra 2014 v starom závode v ambulancii zdravotného strediska na 1. poschodí,
● 4. novembra 2014 v novom závode v zasadačke ťahárne rúr
na 2. poschodí.
Záujemkyne o vyšetrenie sa môžu prihlásiť na tel. čísle 2943.
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Využívate možnosť preventívnych prehliadok?

Peter ŠAJGALIK,
centrálna údržba
- Preventívne prehliadky, tie
povinné nemám predpísané
alebo jednodňové – so zameraním na testovanie zdravotného stavu zamestnancov,
som ešte neabsolvoval. Dôvod bol jediný - som mladý
a nemal som žiadne zdravotné problémy.

Radoslav BELA,
oceliareň
- Z profesie mi vyplýva absolvovanie povinných preventívnych
prehliadok pre práce vo výškach, ktorých sa pravidelne zúčastňujem. Preventívnych prehliadok v rámci dní zdravia, ako
aj ďalšie beneﬁty pre zlepšenie
zdravia – bezplatné poukážky
na rehabilitáciu, som doposiaľ
nevyužil, no uvažujem o tom.

Ing. Viera SPÔRKEROVÁ
TREBULOVÁ, oceliareň
- Aj ja sa ich, podľa toho ako
mi to pracovne vychádza, zúčastňujem. Absolvovala som aj
tohtoročnú, dostala výslednú
správu a samozrejme, výsledky beriem informatívne. Bolo by
ich ešte potrebné potvrdiť odbornými lekármi špeciálnymi
vyšetreniami, ale ako návod na
zmenu sú pre mňa dostačujúce.

Daniela MÔCIKOVÁ, energetika
- Prvýkrát som sa ich zúčastnila vlani, tento rok som si to zopakovala. Otestovala som si svoje zdravie. Hoci ma niečo potešilo - iné menej, beriem to ako návod čo v budúcnosti zmeniť. Čítali sme v kolektíve o ďalšej akcii, zameranej na ženy a chceme
sa prihlásiť, nakoľko na takéto odborné vyšetrenie sa v zdravotníckych zariadeniach dlho čaká.

Zhovárala sa: V. Kúkolová
Foto: I. Kardhordová

Lucia BERAXOVÁ,
odbor práce a miezd
- Áno. Tohtoročnú preventívnu prehliadku v priestoroch ﬁrmy som absolvovala po prvý raz. Dozvedela som sa, ako som na tom, čo považujem za výbornú motiváciu pre
zmeny v mojom životnom štýle. Takéto výhody považujem za prospešné pre všetkých zamestnancov, veď o zdravie sa treba starať
bez ohľadu na vek.

