Zdravotníctvo v našej obci vykročilo správnou nohou
POČIATKY ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V NAŠEJ OBCI
Až do roku 1950 neboli v našej obci poskytované žiadne zdravotné služby. Občania navštevovali lekára v blízkych Podunajských Biskupiciach alebo v Prievoze.
Prvopočiatky zdravotnej pomoci môžeme datovať do 50. rokov, keď v rodinnom dome na súčasnej Jánošíkovskej ulici č.36 (dom Frniakových) bola zriadená
poradňa pre matky s deťmi. Raz týždenne detský lekár spolu s detskou sestrou poskytovali najnutnejšie vyšetrenie detí. Koncom 50. rokov minulého storočia pre
detského a zubného lekára obec zriadila ambulanciu v dome notára Planka na Jánošíkovskej ulici č. 53, kde neskôr bol Miestny národný výbor. Ambulancia
všeobecného lekára bola zriadená na súčasnej Jánošíkovskej ulici v dome č. 59 a zotrvala tu až do polovice 90. rokov minulého storočia.

AJ V BÝVALEJ BUDOVE KLÁŠTORA BOLI POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÉ SLUŽBY

Dom na Jánošíkovskej ulici č.
36, kde bola poradňa pre
matky, na omietke medzi
oknami vidieť miesto po
vchodových dverách.

V 70. rokoch minulého stor. v tejto budove
obecné orgány vytvorili zdravotné stredisko. Na
prízemí bola ambulancia všeobecného lekára, na
poschodí ambulancia zubného lekára a smerom
do dvora ambulancia detského lekára. Ako
zdravotné stredisko budova slúžila do polovice
90. rokov minulého storočia.
Detský
a zubný lekár
mali
ambulanciu
v dome č. 53
na
Jánošíkovskej
ulici (neskôr
budova MNV
a potom
pekáreň).

Po sprivatizovaní bývalého zdravotného strediska v druhej polovici 90. rokov minulého storočia sa ambulancia všeobecného
lekára presťahovala do tejto budovy bývalého kláštora a spolu s novootvorenou lekárňou tu zotrvali do júna 2013.

ŠPECIALIZOVANÝ DOJČENSKÝ ÚSTAV
V roku 1950 bol v skonfiškovanej budove na súčasnej Lipnickej ulici č.56 zriadený Špecializovaný dojčenský ústav,
v roku 1994 bol zmenený na Rehabilitačné detské centrum. Zariadenie bolo detašovaným pracoviskom Ústavu
tuberkulóznych a respiračných chorôb Podunajské Biskupice.

Dojčenský ústav v 80. rokoch.

Od roku 2003 je
prevádzkovateľom
zariadenia spoločnosť
Tetis, s.r.o., ktorá
v zariadení vytvorila
Špecializovanú detskú
rehabilitačnú nemocnicu.
V ambulantnej časti poskytujú fyziatricko-rehabilitačnú starostlivosť pre deti aj dospelých.

ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA V SÚČASNOSTI

Po sprivatizovaní bývalého zdravotného
strediska v polovici 90. rokov minulého
storočia zubná a detská ambulancia sa
presťahovali do prenajatých priestorov
v tomto administratívnom centre PD Úsvit
na Košariskej ulici č. 42.

Od roku 2013 je ambulancia
všeobecného lekára na Orechovej ulici
č. 17.

V bývalom zdravotnom stredisku
v privatizovanom dome na
Jánošíkovskej ulici č. 59 poskytuje
služby ďalšia moderná stomatologická
ambulancia.

Od roku 2012 lekáreň v COOP
Centre na Orechovej ulici č. 60
ponúka kompletný sortiment
liekov a liečiv. Svoje služby ponúka
v sobotu aj v nedeľu.

ZDRAVOTNO-RELAXAČNÉ CENTRUM
V roku 2013 na Lipnickej ulici č.3153 bolo otvorené zdravotno-relaxačné centrum. Zariadenie zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre občanov Dunajskej Lužnej i okolitých obcí. V centre sú tieto
ambulancie: všeobecného praktického lekára pre dospelých, zubná, interná, diabetologická, reumatologická, urologická, gynekologická, rehabilitačná, cievna a kožná. V zariadení sa nachádzajú
i tieto prevádzky: lekáreň, biopotraviny, masér-chiropraktik, Bodyvital-výživová poradňa, telocvičňa Medeola.

Ambulancia všeobecného
praktického lekára pre
dospelých.

Pred výstavbou centra.
Orientačná
tabuľa vo
vstupnej hale
informuje
o umiestnení
ambulancií
a prevádzok.

Lekáreň Lavandula ponúka široký sortiment liekov a liečiv
a kvalitné služby odborného personálu.

Biopotraviny LOLILA.

Deti na vyšetrení v zubnej
ambulancii na druhom poschodí.

Logopedická a psychologická
ambulancia.

Priestory pre fyzioterapiu a
rehabilitáciu.

Diabetologická ambulancia.
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