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eKedy a na koho sa môže Bratislavčan obrátiť, 
ak potrebuje rýchlu zdravotnú pomoc?
 Bez rýchleho poskytnutia 
tohto typu zdravotnej sta-
rostlivosti môže zdravotný 
stav pacienta vážne ohroziť 
jeho zdravie, spôsobiť náhlu 
a neznesiteľnú bolesť alebo 
náhle zmeny správania i ko-
nania. Neodkladná zdravotná 
starostlivosť je aj zdravotná 
starostlivosť poskytovaná 
pri pôrode a jej súčasťou  je 
rýchla preprava pacienta do 
zdravotníckeho zariadenia,  
neodkladná preprava medzi 
zdravotníckymi zariadeniami,   
preprava  orgánov, tkanív a 
buniek určených na transplan-
táciu. Za poskytnutie neod-
kladnej zdravotnej starostli-
vosti poistenci neplatia,  majú 
na ňu nárok vždy a za každých 
okolností. Na základe verejné-
ho zdravotného poistenia sa 
plne uhrádzajú aj zdravotné 
výkony, nevyhnutné k zisteniu 
ochorenia a určeniu diagnózy.

LSPP -Lekárska služba 
prvej pomoci 
 Lekárska služba prvej po-
moci (LSPP) je poskytovaná 
pacientom mimo ordinač-
ných hodín ich obvodných 
lekárov a je prístupná všetkým 
obyvateľom, bez ohľadu na 
miesto trvalého pobytu. Le-
kárska služba prvej pomoci 
pre dospelých je poskytnutá 
v dvoch ambulanciách a pre-
vádzkuje jednu výjazdovú 
službu. V ambulancii LSPP je 
lekár a zdravotná sestra a na 
výjazdovej LSPP lekár a vo-
dič. Spoločnosť, ktorá LSPP 
prevádzkuje, má podpísané 
zmluvy so všetkými zdra-
votnými  poisťovňami. Ide 
o bezplatnú službu okrem 
poplatku, ktorý je stanovený 
zákonom vo výške 1,99 eura. 
„O týchto možnostiach veľa 
občanov nemá dostatočné in-
formácie a často volajú na lin-
ku 155, ktorá je pre situácie, 
ktoré bezprostredne ohrozujú 
život pacienta a nie na liečbu 

bežných ochorení,“ uvádza 
zástupca spoločnosti Med-
star s.r.o. Práve ona poskytuje 
službu na základe rozhodnu-
tia vydaného  Bratislavským 
samosprávnym krajom. Za-
bezpečuje poskytovanie zdra-
votnej starostlivosti pre obča-
nov Bratislavy a okresu Senec.
Výjazdová služba LSPP 
pre dospelých slúži pre 
pacientov, ktorým sa zhor-
šil zdravotný stav a  ne-
môžu prísť do ambulancie 
LSPP. V rámci výjazdovej 
LSPP príde k pacientovi  
lekár, ktorý ho v domácom 
prostredí  vyšetrí, a naor-
dinuje liečbu.

Ministerstvo o LSPP
 Podľa ministerstva zdra-
votníctva je LSPP zdravotná 
starostlivosť (ZS), ktorou sa 
v súčasnosti zabezpečuje ne-
pretržitá dostupnosť všeobec-
nej ambulantnej starostlivosti 
pre deti a dospelých a špe-
cializovanej zubno - lekárskej 
starostlivosti. Nejde o zabez-
pečovanie neodkladnej ZS v 
život ohrozujúcich a urgent-
ných situáciách. LSPP je seg-
ment pokračovania tzv. lekára 
prvého kontaktu po skončení 
jeho ordinačných hodín.

Záchranná zdravotná 
služba (ZZS)
 Operačné stredisko ZZS 
(Záchranná zdravotná služba)  
je koordinátor siete ambulan-
cií ZZS.
 ZZS má  povinnosť od-
viezť pacienta do zdravot-
níckeho zariadenia, ktoré je 
schopné pokračovať v začatej 
neodkladnej zdravotnej sta-
rostlivosti, s prihliadnutím 
na zdravotný stav pacienta 
a  diagnózu, ktorú stanoví 
posádka záchrannej zdravot-
nej služby. Práve tam by mal 
pacienta prevziať kvalitný a 
funkčný urgentný príjem ne-
mocnice.

 Pri nehodách a život 
ohrozujúcich ochoreniach 
vyžadujúcich okamžitý trans-
port do zdravotníckeho za-
riadenia, je možné bezplatne 
kontaktovať Operačné stre-
disko záchrannej zdravotnej 
služby Slovenskej republiky 
na čísle 155 alebo linku ties-
ňového volania 112. 

Lekárska služba prvej 
pomoci (LSPP) pre do-
spelých sa vykonáva 
v dvoch ambulanciách  
v Bratislave: Ružinov 
- Poliklinika, Ružinov-
ská 10, tel. 02/48279257 
a Petržalka - Zdravotné 
stredisko, Strečnianska 13, 
tel. 02/62250944

Ordinačné hodiny 
pre obe ambulancie:
Pondelok – piatok: 
19.00 hod. až  07.00 hod.
Sobota, nedeľa a sviatky: 
nepretržite 24 hod.

Výjazdová  Lekárska 
služba  prvej pomoci 
pre dospelých:
Ordinačné hodiny pre 
výjazdovú LSPP: 
Pondelok –piatok: 
18.00 hod. až 06.00 hod.  
Sobota nedeľa a sviatky: 
nepretržite 24 hod.
Tel.:  02 / 63 833 130, 
mobil:  0901 / 701 000
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Len pár klikov od vyšetrenia u lekára alebo zubára
Už aj pacienti v Brati-

slave majú možnosť 
objednania k lekárovi cez 
internet. Služba, ktorá sa 
rýchlo stáva jednou z naj-
populárnejších interneto-
vých zdravotných služieb 
v zahraničí, je k dispozícii 
i slovenským pacientom.
 Aj vám sa už stalo, že vás 
bolel zub a váš zubár mal naj-
bližší voľný termín za štyri 
týždne a jedinou možnosťou 
bola návšteva pohotovosti? 
Alebo ste sa chceli objednať 
k pratickému lekárovi a celý 

deň sa nebolo možné dovolať 
do ambulancie? Tieto aj ďalšie 
problémy pacientov rieši por-
tál www.navstevalekara.sk a 
systém objednania k lekárovi 
online. „Je našim zámerom, 
aby mali pacienti k dispozíci 
termíny na ošetrenie u zubá-
ra v priebehu najbližších 24 
hodín.“ hovorí Michal Švec, 
zakladateľ portálu Návšteva-
Lekára.sk. Portál poskytuje 
možnosť objednania cez in-
ternet k zubárom, praktickým 
lekárom, ale aj ku gynekoló-
gom, urológom, kožným le-

károm a spolupracujúci lekári 
neustále pribudajú.
 Táto internetová služba, 
ktorú už využili tisícky pa-
cientov v Bratislave, je zadar-
mo a predstavuje nespočetne 
veľa výhod, ako je možnosť 
objednať sa na najbližší voľný 
termín vyšetrenia, objednanie 
na deň a čas, ktorý pacientovi 
najlepšie vyhovuje a zároveň 
je on-line objednanie k dispo-
zícii non-stop, teda aj mimo 
ordinačných hodín, večer, ale-
bo cez víkend.

(bak)

V ďalšom diele nášho 
seriálu ste mali mož-
nosť konfrontovať prá-
cu starostu Devínskej 
Novej Vsi Milana Jam-
bora. 

Na otázku, o čo sa zaslúžil 

súčasný starosta, nám pri-

šlo niekoľko pozitívnych 

názorov, ktoré sme rozdelili 

do štyroch oblastí.

Životné prostredie
 Najväčším prínosom bola 

jeho neutíchajúca aktivi-

ta ohľadom sanácie skládky 

gudrónov v lokalite Srdce. 

Tento chemický odpad je v 

našej chránenej prírodnej re-

zervácii uložený už viac ako 

50 rokov a som veľmi šťastný, 

že sa onedlho  stane minulos-

ťou.

Školy a škôlky
 Budovy škôl a škôlok boli 

pred pár rokmi vo veľmi zlom 

technickom stave. Deti v škôl-

kach v zime spali pri rozpad-

nutých drevených oknách, cez 

ktoré prefukovalo. Za posled-

né 3 roky sa do nich viditeľne 

investovalo. Nehovoriac o sl-

nečnej elektrárni, ktorá vlani 

vznikla na našej ZŠ.

Parkovanie
 Pribudlo pomerne dosť 

miest na parkovanie, čo aspoň 

sčasti vyriešilo katastrofálnu 

situáciu s parkovaním. 

Šport
 Vybudovali sa šatne v 

športovom areáli Vápencová 

a v dohľadnej dobe pribudne 

aj moderné led osvetlenie fut-

balového a hokejbalového ih-

riska, nová sieť za futbalovým 

ihriskom.

Plánujú vybudovať ná-
mestie aj kúpalisko
 Keďže kritiku na prácu 

Milana Jambora sme do re-

dakcie nedostali, starostu sme 

oslovili, čo ďalšie pripravu-

je pre mestskú časť. „Veľkou 

vecou bude vybudovanie ná-

mestia. Práve teraz rokujeme 

s vlastníkom pozemku o vý-

mere cca 6000 m2, ktorý chce-

me v dohľadnej dobe odkúpiť, 

a ktorý sa nachádza v centre 

našej mestskej časti, medzi 

kostolom a Ternom.

 Druhým projektom je vy-

budovanie kúpaliska. Na tom-

to projekte sme už začali pra-

covať a momentálne hľadáme 

vhodnú lokalitu. Kúpalisko by 

sme radi postavili už na budú-

ci rok, na tento projekt máme 

prisľúbenú aj fi nančnú pomoc 

z VW.

 Ako tretiu vec by som spo-

menul projekt Slovanského 

hradiska, v ktorom by sme 

chceli vybudovať časť opev-

nenia so vstupnou bránou - 

repliku na pôvodnom mieste, 

kde v 9. storočí toto hradisko 

stálo. 
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Na Belopotockého v Starom Meste sa po 18-ročnom boji vráti park
Kúsok zelene v Starom 

Meste je zachránený. 
Dnes už je známe, že na 
Belopotockého v Starom 
Meste sa po 18-ročnom a 
traumatizujúcom boji vráti 
park. Ide tak o jedinečný 
príklad toho, že spoločná 
snaha aktivistov a samo-
správy môže mať šťastný 
koniec. Defi nitívne to po-
tvrdili poslanci mestského 
zastupiteľstva vo štvrtok, 
6. marca, svojím hlasova-
ním za zámenu pozemkov. 
Starostka mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 
Táňa Rosová ešte pred za-
stupiteľstvom oslovila pri-
mátora a poslancov, aby 
dlhotrvajúci spor  ukon-
čili a pomohli tomu, aby 
v Bratislave vznikol nie 
jeden, ale rovno dva parky 
– jeden v Starom Meste a 
druhý v Dúbravke.
 „Boj za záchranu parku 
Belopotockého trval neuveri-
teľných 18 rokov a za zachrá-
nenie parku sa postavilo v pe-
tícií vyše 7000 občanov. Vďaka 
zámene pozemkov sa podarilo 
napraviť chyby bývalého vede-

nia. Chcem sa poďakovať všet-
kým, ktorí sa aktívne zapájali 
do boja o to, aby bola táto 
vzácna zeleň prinavrátená Sta-
romešťanom a všetkým Brati-
slavčanom,“ uviedla starostka 
mestskej časti Bratislava-Sta-
ré Mesto Táňa Rosová. Teraz 
by už nič nemalo stáť v ceste 
tomu, aby sa na Belopotocké-
ho vrátil park. „Investor pri-
sľúbil na vlastné náklady 
zasypať jamu, ktorá tam 
v súčasnosti je. Mestská 
časť je taktiež pripravená 

vyčleniť prostriedky na re-
vitalizáciu územia. Srdce 
Bratislavy potrebuje pľú-
ca a dúfam, že už čoskoro 
sa Starému Mestu bude 
dýchať lepšie,“ uviedla sta-
rostka. Poslanci mestského 
zastupiteľstva Sven Šovčík a 
Peter Osuský sa pričinili o to, 
že z mestského rozpočtu je na 
účel revitalizácie parku vyčle-
nených 70 000 eur. Bratislave 
okrem parku na Belopotocké-
ho pribudne aj park v Dúbrav-
ke. Investor sa totiž zaviazal 

na ploche 5000 m2 vytvoriť 
oddychový priestor s rozsiah-
lymi zelenými plochami.
 „Park Belopotocké-
ho bol zeleňou a parkom 
minimálne od roku 1825, 
z ktorého je doklad o exis-
tencii tzv. Esterházyho 
záhrad rozkladajúcich sa 
na mieste dnešného torza 
parku,“ povedala poslankyňa 
Starého Mesta Soňa Párnic-
ká, ktorá od začiatku stála za 
bojom za záchranu územia. 
Pôvodne mestské pozemky sa 
dostali do rúk súkromnej spo-
ločnosti za sumu 10 000 slo-
venských korún. V roku 2004 
boli predané spoločnosti ZIPP 
aj so záväzným stanoviskom 
mesta, že park je stavebným 
pozemkom. V územnom plá-
ne bol pritom naďalej vede-
ný ako zeleň. Do 10-ročného 
procesu povoľovacích konaní 
o stavbe sa zapojili aktivisti, 
ktorí bojovali aj na súde. Z pô-
vodných 120 stromov zostalo 
iba 30. Situácia sa však čosko-
ro zmení a plocha na Belo-
potockého bude opäť zelená. 

(red)

Upratovanie v Prügerke
Staré Mesto pracuje na vy-
tvorení ďalšej zelenej plochy 
v centre mesta a to Prüger-
ke-Staromestskej záhrade. 
Vlani tu začalo s dobrovoľníc-
kymi upratovaniami a pokra-
čovať budú aj tento rok. Všet-

ci, ktorí chcú priložiť ruku 
k dielu, sú vítaní v sobotu, 
29. marca od 10.00 do 15.00, 
vchod do Prügerky je z Nekra-
sovej ulice.  

(red)

Súčasný stav parku Belopotockeho 
by mal byť čoskoro minulosťou.


