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Nefrologická ambulance v Námestove v novém kabátě i prostorách
Námestovo, 27. února 2015: Nefrologická ambulance B. Braun Avitum v Námestovu ordinuje od středy
25.2.2015 v nových prostorách. "Z původních prostor v Oravské poliklinice jsme se přestěhovali do
budovy v ulici Mláka 1258. Prostory jsou větší, vybavené výtahem, s krásným výhledem na Oravskou
přehradu a hory a navíc pro pacienty mnohem lépe dostupné. Nyní sídlíme prakticky 50 metrů od
autobusového nádraží," popisuje nové prostory vedoucí lék ař Nefrologické ambulance B. Braun Avitum
MUDr. Marian Vojtk o a dodává "Nic jiného se nemění, stále u nás pacienti najdou špičkovou péči,
stejný personál a úsměv na tváři".
Hlavním důvodem přestěhování do nových prostor je výpověď ze stávající nájemní smlouvy v Oravské
poliklinice Námestovo. Pro pacienty se však kromě lokality nic nemění. "Vedení Oravské polikliniky
Námestovo nám přes naši velkou snahu nájemní smlouvu bohužel neprodloužilo. I když nás
současná situace netěší, jsem rád, že výsledek vede k lepší dostupnosti pro pacienty než doposud,"
řík á MUDr. Martin Kuncek, ředitel společnosti B. Braun Avitum.
V současné době se Nefrologická ambulance v Námestovu stará o 2600 pacientů s akutním nebo
chronickým onemocněním ledvin. Hlavní náplní ambulance je diagnostika a následná léčba onemocnění
ledvin s cílem předejít jejich závažnému poškození, případně oddálit je. "Tam, kde již ledviny selžou, je
naší hlavní činností příprava na klasickou hemodialýzu, břišní dialýzu nebo transplantaci," vysvětluje
MUDr. Marian Vojtko.
Součástí nefrologické ambulance je příprava na transplantaci
Nejsložitější proces je bezesporu příprava na transplantaci ledvin. V rámci ní se pacient jednak seznamuje
se všemi okolnostmi transplantace a jednak se vylučují případné kont raindikace. "V rámci tohoto procesu
pacienty zbavujeme všech rizikových faktorů. Vysvětlujeme jim, že se musí dát všechno v jejich těle
do pořádku - tedy vyléčit všechny infekce (plicní, ORL a všechny další), vyřešit civilizační zátěže
(např. obezita), ale také si například dát do pořádku zuby," popisuje předtransplantační proces hlavní
sestra ambulance PhDr. Martina Vnučák ová. Na Slovensku na rozdíl od České republiky musí být pacient
zařazený na čekací transplantační listinu již dialyzován. Proces přípravy na transplantaci a dialýzu tak
probíhá současně.
Nové kontakty na Nefrologickou ambulanci B. Braun Avitum v Námestovu
Adresa: Nefrologická ambulance B. Braun Avitum, Mláka 1258, Námestovo
Kontakt: tel: 0910 966 733, email: avitum-namestovo.sk@bbraun.com
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Lekári: MUDr. Marian Vojtko, Janka Hubová, Denisa Kadlecová
Ambulantná sestra: Mgr. Mariana Palugová
Vedúca sestra: PhDr. Martina Vnučáková
ambulantní hodiny:
Pondelok, Streda, Štvrtok vždy od 7:00 do 14:00 hod.
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