Vážené kolegyne, kolegovia !
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 1. júla 2019 pracuje nová neštátna detská pľúcna ambulancia v
Ružinovskej poliklinike a.s., Ružinovská 10, Bratislava 820 07.
V ambulancii máme všetky možnosti na komplexné doriešenie detského pľúcneho pacienta:
prístrojové vybavenie na funkčné vyšetrenie pľúc, NIOX, máme možnosť laboratórnych vyšetrení,
RTG a USG , v poliklinike je aj detská ORL ambulancia. Spolupracujeme s oddelením liečebnej
rehabilitácie priamo v poliklinike.
Máme úzku spoluprácu s ďalšími
konziliárnymi
pracoviskami , ako aj imunoalergologickými ambulanciami pre deti.
V ambulancii pracujú 2 lekárky s atestáciou v odbore detská pneumoftizeológia s mnohoročnou
praxou v diagnostike a liečbe detských pľúcnych ochorení.
MUDr. Jaroslava Orosová st. - bývalá primárka Kliniky detskej pneumológie UNB Bratislava v
rokoch 2002-2018. Má atestáciu z pediatrie 1. a 2.st. a atestáciu z pneumoftizeológie.
Ambulantné hodiny: utorok a streda: 09:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
MUDr. Ingrid Mikulášová - pracovala mnoho rokov ako lekár - špecialista na detské pľúcne
ochorenia na Klinike detskej pneumológie UNB Bratislava a to na lôžkovej časti, ako aj v odbornej
detskej pľúcnej ambulancii. Má atestáciu z pediatrie, dorastového lekárstva a z detskej
pneumoftizeológie.
Ambulantné hodiny: pondelok: 14:30 - 18:30
Poskytujeme diagnostiku a liečbu pri všetkých ochoreniach dýchacích orgánov u detí vo veku
0-19 rokov, ako sú napríklad:
- bronchiálna astma ( stanovenie diagnózy, dif.dg, sledovanie, liečba )
- opakované obštrukčné bronchitídy - hyperreaktivita dýchacích ciest po respiračných virózach
- opakované infekcie dýchacích orgánov
- opakovaný, dlhodobý a chronický kašeľ
- dif.dg.doriešenie nejasných nálezov na rtg snímkach hrudníka
- chronické zápaly dýchacích orgánov ( infekcie Mycoplazma, Chlamydia pneumoniae…)
- funkčné vyšetrenie pľúc u deformít hrudníka
- dif.dg. všetkých druhov chronických pľúcnych ochorení u detí od 0 do 19 rokov veku
- poruchy dýchania nejasného pôvodu u detí v rôznom veku
- cystická fibróza
- primárna a sekundárna ciliárna dyskinéza ( nadmerné zahlierňovanie DC )
- následná starostlivosť o predčasne narodené detí s perinatálnou pľúcnou patológiou
- vrodené vývojové chyby ako aj geneticky podmienené ochorenia dýchacích orgánov
Ambulancia sa nachádza na 1.poschodí Polikliniky Ružinov a.s., Ružinovská 10, č.d.133
Poliklinika má výbornú dostupnosť MHD. Autobusy: 50, 75,električky: 8, 9, zastávka: Herlianska.
Pred poliklinikou je veľké parkovisko.
Bezplatné objednávanie ( aj na presný čas) : denne 7,00-14,00 hod. na telef. čísle :0940 820
439 , alebo počas ambulantných dní na pevnej linke : 02/482 79 415 (zdravot.sestra Ludka
Mjartanová ). Mailom: detskapneumologia@ruzinovskapoliklinika.sk
Ambulancia má zmluvy so všetkými ZP: VšZP, Dôvera, Union
Tešíme sa na spoluprácu!

