Ružinovská poliklinika a.s.
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.
(Pozor: nie v poliklinike patriacej Nemocnici Ružinov !).
Ambulancia má kompletné prístrojové vybavenie (vrátane spirometrie a FeNO ). Taktiež je možnosť laboratórnych
vyšetrení . V budove sa nachádza RTG a USG pracovisko ako i ostatné konziliárne pracoviská, ktoré sú dostupné
priamo v budove polikliniky.
V ambulancii pracujú 2 lekárky s atestáciou v odbore detská pneumoftizeológia s mnohoročnou praxou ohľadne
diagnostiky a liečby 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., atestáciu z pneumoftizeológie. Publikovala a prednášala doma aj v zahraničí. Riešila denne
pacientov v detskej pľúcnej ambulancii, má bohaté mnohoročné skúsenosti. Sedem rokov pracovala ako lekárka v
zahraničí. Plynule komunikuje v anglickom jazyku. Vzhľadom na svoje medzinárodné kontakty má možnosť doriešiť v
zahraničí aj detských pacientov, u ktorých boli v SR už vyčerpané všetky možnosti. Je iniciátorkou následnej
starostlivosti o predčasne narodené deti s perinatálnou pľúcnou patológiou.

Ambulantné hodiny: utorky a stredy: 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 samostatne. Pracovala mnoho rokov v odbornej
detskej pľúcnej ambulancii. Má atestáciu z pediatrie a dorastového lekárska a z detskej pneumoftizeológie. Prednášala a
publikovala práce o detských pľúcnych chorobách. Mnoho rokov viedla ambulanciu cystickej fibrózy. V ambulancii
pracuje v čiastočnom úväzku.

Ambulantné hodiny: pondelky: 14:30 - 18:30
Poskytujeme služby pri diagnózach:
- 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
Kde nás nájdete a kontakty:
Ambulancia sa nachádza na 1.poschodí Ružinovskej polikliniky a.s., Ružinovská 10, č.dv.: 131.
Poliklinika má výbornú dostupnosť MHD. Zástavka: Nemocnica Ružinov (Pri jazere),
autobusy: 50, 75, električky: 8, 9.
Bezplatné objed. (aj na presný čas) je možné na. Tel. č.: 02/ 48 279 415 (zdr. s.: Ludmila Mjartanová ).
eMail: detskapneumologia@ruzinovskapoliklinika.sk
Zmluvy so ZP: všetky ZP
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu . Vážime si, že nám dáte dôveru k tomu, aby sme svoje vedomosti a mnohoročné
skúsenosti s diagnostikou a liečbou detských pľúcnych ochorení mohli využiť v prospech Vašich pacientov.

