flexibilného

bronchoskopu.

Okrem

základnej

inšpekcii

laryngu,

tracheobronchiálneho stromu sa realizuje odber biologického materiálu kefkovým sterom,
biopsiou bronchiálnej steny,
aspiráciou na cytologické, kultivačné vyšetrenie, genetickú analýzu (PCR), prítomnosť
pepsínu (ako jediné zariadenie v rámci SR) na prítomnosť extraezofagového refluxu.
Bronchoalveolárnou lavážou sa získa materiál na imunologickú diagnostiku. Veľmi dobre
zvládnutá technika práce s flexibilným bronchoskopom umožňuje extrakciu vdýchnutých
cudzích telies (na ORL oddeleniach sa bežne vykonáva invazívnejším rigidným
bronchoskopom).
Naše zariadenie venuje veľkú pozornosť aj fyzioterapii, zvlášť so zameraním na
respiračnú fyzioterapiu. Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie poskytuje
ambulantnú rehabilitačnú starostlivosť deťom s diagnózou: astma, recidivujúce a chronické
zápaly priedušiek a pľúc, nesprávny stereotyp dýchania, gastroezofágový reflux, chybné
držanie tela, deformity hrudníka (vrodené , získané), plochonožie. Nemalú pozornosť si
rovnako zasluhuje aj fakt, že sme celoslovenským Centrom pre fyzioterapiu detí
s cystickou fibrózou. Osobitnú starostlivosť venujeme pacientom s týmto ochorením, ktorým
okrem 2-týždňových intenzívnych rehabilitačných pobytov v našom zariadení poskytujeme aj
dlhodobú ambulantnú rehabilitačnú starostlivosť.
Do komplexného pohľadu na pacienta s respiračným ochorením patrí aj ORL
vyšetrenie. Ambulancia sa zaoberá diagnostikou, terapiou, prevenciou a rehabilitáciou chorôb
uší, nosa a prínosových dutín, hltana, hrtana, pažeráka, slinných žliaz, štítnej žľazy
a zmyslového orgánu pre vnímanie čuchu, chute, sluchu a rovnováhy. Využíva konzervatívne,
ale aj chirurgické postupy a vyšetrenie je realizované s využitím najmodernejšej
endoskopickej techniky.
Zdravotnú starostlivosť poskytujeme aj v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti v
špecializačných odboroch ORL, detská chirurgia, gastroenterologická chirurgia, chirurgia.
Ročne je zdravotná starostlivosť poskytovaná v rámci hospitalizácie vyše 2 500
pacientov. Sme jediným lôžkovým zariadením na Slovensku, ktoré zabezpečuje celú
iniciálnu fázu liečby detského pacienta s tuberkulózou. Vykonávame komplexnú
diagnostiku – od vyšetrovania a liečby kontaktov cez diferenciálnu diagnostiku nejasných
klinických obrazov, až po liečbu potvrdenej tuberkulóznej infekcie detského pacienta. Na
dokreslenie uvedeného poukazujeme na skutočnosť, že v roku 2015 sme u nás liečili 90 %
a v roku 2016 100 % všetkých detských pacientov s diagnózou tuberkulóza hlásených do
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