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A gyulai kórház létesítését 1828 janu -
árjában a vármegye elsõ alis pán ja a vár -
me gye közgyûlésén indít ványozta, az ak -
kori megyeszék helyen, Gyulán. Az egy-
be gyûlt rendek az indítványt elfogadták.
Az adományok kezelését 1837-ben Vi rá -
gos Sándor vette át.

1845 végén a kórházi bizottság 4000
pengõ forintért megvásárolta Vidovich
Ferenc házát, melyben a gyulai megyei
kórház 1846. május elsõ napján meg -
kezdte mûködését 10 betegággyal. Az in-
tézmény 1860-ban is csak 16 ággyal állt a
me gye lakosságának rendelke zésére.

A századfordulóra 1200 ágyas, hatal-
mas, számos profillal rendelkezõ közkór -
ház és „tébolyda” jött létre. Az I. vi lághá-
borúig terjedõ idõszakot tekintjük a kór -
ház fénykorának. Trianon után az ország -
határ közel került a kórházhoz, és ettõl
kezdve a II. világháború elvesztéséig egy
depressziós környezetben kereste a maga
helyét az intézmény. Lépést tartott a kor
egészségügyi fejlõdésével, számos új osz -
tály és szolgálat jött létre, de építkezés
vagy dinamikus fejlõdés a ’60-as évek
végéig nem történt.

Engedjék meg, hogy
köszöntsem Önö ket a
Pán dy Kálmán megyei
kórházban, és kívánok
mielõbbi jobbulást, jó
egészséget! 

Kórházunk a megye
súlyponti kórházaként harminc fekvõbe -
teg-ellátó osztályon, 1472 ágyon gyógyítja
a kórházi ellátásra szoruló be tegeket. A
fekvõbeteg-ellátással integráltan mûködõ
járóbeteg-szakrendelések szá ma száznegy -
venhárom, amelyeken heti 2979 szakor -
vosi órában és 651 nem szakorvosi órá -
ban látják el a gyógyulni vágyókat. A kór -
is mék megállapítását több diagnosztikai
egységben végzik munka társaink. 

Kórház négyezer pengô forintért A beteg érdeke
a legfôbb törvényTisztelt Olvasó! Most, hogy átlépte kórterme küszöbét, kérem, pró bál jon

megnyugodni! Tudom, tele van aggodalommal. Izgatja, hogy milyen gyógy -
kezelés vár Önre? Mennyi idôt vesz igénybe egészségének visszaszerzése? De
kérem, gondoljon arra is, hogy egy olyan intéz ményben ápolják Önt, amely
több mint másfél évszázada nyitotta meg kapuit a gyógyulást keresôk elôtt.
Hogy is volt csak?

Folytatás a 2. oldalon Folytatás a 3. oldalon
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Vérhasjárványnak kellett kitörnie,
hogy a tönkrement infrastruktúrában az
elsõ beruházások megtörténhessenek. A
mai pavilonok építését a 20. század elején
kezdték el. Amikor 1924-ben állami ke  -
zelésbe került az intézmény, újabb pavi -
lonokat építettek. A fejlesztések ered mé-
nyeképpen a kórház a vidék második leg-
nagyobb közkórházává vált, és megma -
radt megyei intézménynek.

1944 õszén a szovjet alakulatok kór -
házbázisa mûködött itt. Az alig 20 ezernyi
lakosú településen, heteken keresztül,

mint egy 15 ezer sebesültet ellátó mamut-
szervezet mûködött.

Az alapítás óta eltelt több mint másfél
évszázad alatt orvosok és szakdolgozók
százai, közöttük számos kiemelkedõ sze -

mél yiség fáradozott azon – és kutatási
ered ményeivel hozzá is járult –, hogy a
kórházban az orvostudomány legkorsze -
rûbb módszereivel gyógyítsák és ápolják
a betegeket.

Kórház négyezer pengô forintért

A kórház név -
a dója Pándy Kál -
mán (1868–1945),
ókígyósi származá-
sú, nemzetközileg
elismert elmeorvos.
1899 és 1905 között
kórházunk orvosa,
majd a Lipótmezei
Elmegyógyintézet
igazgatója.

Intéz mé nyünk, huszonnégy éve, 1986-
ban vette fel Pándy Kál mán nevét.

Az I. világháborúig terjedõ idõszakot tekintjük a kórház fénykorának. Korabeli képes levelezõlap a sebészeti
pavilonról

Folytatás az 1. oldalról
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Hitvallásunk:
a beteg érdeke a legfôbb törvény

Csak egy
köszönöm!

A kórház szolgáltatásai
széles palettán helyezked-
nek el, tervezett szív-, tü -
dõ-, speciális agymûté ten,
szervátültetésen, illet ve
szív katéterezésen kívül
min den orvosi beavatko -
zást el tudunk végezni az
intézményben. A közvetlenül
ellátandó lakosságszám 166
ezer fõ, a kórház súlyponti kór -
házként mûködik, amihez köz vetve Békés
megye szinte valamennyi lakosa tartozik.
Eszerint az ellátandó lakos ságszám
399 061 fõ.

Valamennyi gyógyító egységünkben
szolgáltatásainkkal igyekszünk megfelel -
ni a lakosság egészségügyi ellátással kap -
csolatos jogos kívánalmainak, csakúgy
mint az egészségügy korszerû szakmai
követelményeinek. Az egészségügyi szol-
gálatot jelenleg mintegy 2100 munkatár-
sunk biztosítja. Õk és elõdeik immár 164
éve a nap huszonnégy órájában ren-
delkezésre állnak. Munkájuk során évente

45 000 fekvõ beteget és mintegy
800 000 járó beteget látnak el.

A kórház vezetõsége
kiemelt figyelmet fordít a
humánerõforrás képzé sé -
re, továbbképzésére. Tud -
juk, hogy megfelelõ szín -
vonalú gyógyító és ápo lá -

si-gondozási teljesítményt
– és ezáltal elégedett betege -

ket – csak elhivatott, képzett -
séggel rendelkezõ munkatársak

ál tal tudunk biztosítani.
Épületeink és mûszerparkunk folya -

matos bõvítése, korszerûsítése szintén
fontos számunkra. Az ellátás biztonságát
és komfortfokozatát a kor követel ménye -
i nek megfelelõ orvosi gépek, mûszerek,
ápolást segítõ eszközök biztosításával
igyekszünk növelni.

Számunkra hivatásunk gyakorlása
során „a beteg érdeke a legfõbb törvény”,
hitvallásunk alapján szolgáljuk a hozzánk
segítségért fordulókat.

Dr. Kovács József 
fõigazgató fõorvos

Folytatás az 1. oldalról Sokan ismerjük az érzést, mikor elsõ
alkalommal, tele aggodalommal át kell
lépnünk egy kórház küszöbét. Távol sze -
ret teinktõl, idegenek közt, kiszolgáltatva…
Nos, e lap azért született, hogy enyhítsen a
nehéz pillanatokon. Hogy karöltve a Bé -
kés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kál -
mán Kórházának munkatársaival segítsen
Önnek a tájékozódásban – sõt, talán még
szórakoztasson is. 

A Gyulai Kezelõ-Lap nem jött volna
létre, ha a kórház vezetõi, az osztályok dol -
gozói nem partnereink az írások elké szí -
té sében és a terjesztésben. És nem jött
vol na létre akkor sem, ha nincsenek hirde -
tõ partnereink. Õk a hazatérés után segít -
hetnek a teljes felépülésben, a jobb élet mi-
nõség és az egészségesebb életmód kiala -
kí tásában. 

Kérem, õrizze meg lapunkat, s ha
majd otthonában valamelyik hirdetés fel -
kelti érdeklõdését, s igénybe veszi a kí nált
szolgáltatást, ne felejtsen el köszö ne tet
mondani nekik! Hiszen az õ támo gatásuk
nélkül ez a lap sem született volna meg… 

Gy. Nagy Ágnes
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Érkezésekor a portaszolgálat ügye le -
tese igazítja útba, megmutatva, hol találja
az osztályt, ahová beutalták. Az osztá-
lyokon általában az osztályvezetõ ápoló
(fõnõvér) vagy az irányítópultnál beosz-
tott szakdolgozó fogadja a bete ge ket.
Kész séggel segítik az elhelyez ke dést:
megmutatják, melyik ágy az Öné, bemu-
tat ják szobatársainak, tájékoztat ják a kór -
házi osztály helyi házirendjé rõl, segítve
mindezzel az osztályon való eligazodást.  

Az átöltözést követõen utcai ruháit,
személyes holmiját a kórteremben, illet ve
a folyosón elhelyezett zárható szek rény-
ben tárolhatja. Értékeit, éksze reit, mobil-
telefonját – lehetõség szerint – hagyja ott -
hon, kórházunk a betegek ér té keiért fele -
lõs séget nem vállalhat. Ha mégis marad
Önnél valamilyen értéktárgy, azt – és

2000 Ft feletti készpénzét – helyezze le -
tét be! Ebben az osztályos fõnõvér segít,
aki a kórház központi pénztárában lévõ
páncélszekrényben he lyezi el értéktárgya -
it, és errõl termé szetesen átvételi elismer -
vényt ad.

Elfoglalta helyét, megismerkedett be -
tegtársaival, biztonságba helyezte ér té keit,
talán már kissé meg is nyugo dott… Kez -
dõdhet a gyógyulás!

A betegek ellátása során nagy hangsúlyt
fektetünk a betegek személyre szabott,
megfelelõ felvilágosítására. A tájékozta -
tást követõen meg kell arról gyõzõdni,
hogy a beteg valóban megér tette-e a hal-
lottakat.

Hogy a fekvõbeteg-ellátás során – a
felvételkor, illetve az ellátás folyamán –
mi mindenrõl kell betegeinket tájékoz-

tat ni, errõl hely hiányában nem most,
ha nem következõ számunkban szólunk
rész -letesen. Egyelõre röviden csak eny-
nyit: írá sos tájékoztatást és az írásos be -
leegyezõ nyilatkozatok körét a Bizony -
lati Album tartalmazza és szabályozza.
Álta lános sza bály, hogy a hatályos jogi
szabályozásoknak megfelelõen minden
olyan esetben, ahol azt a törvény elõírja,
írásos beleegye zõ nyilatkozatot íratunk
alá a be teggel vagy annak törvényes kép   -
viselõvel, ami min den esetben a be teg
sze mélyére sza bott felvilágosí tásával
együtt történik, ez zel szolgálva a tájéko-
zott belegyezés elé rését.

A beteg által megnevezett hozzátar-
tozók számára, a beteg által jóváhagyott
mértékben tájékoztatással szolgá lunk a
beteg állapotára vonatkozóan. Így a beteg,
illetve törvényes képviselõje a beteget
érintõ döntésekbe a megfelelõen tájékoz-
tatott hozzátartozókat is bevonhatja. Az
egyes munkakörökhöz kötött tájékoz-
tatási, felvilágosítási jogosultságokat az
egyes osztályok mûködési rendjei szabá-
lyozzák.

NAGY HANGSÚLYT FEKTETNEK A FELVILÁGOSÍTÁSRA

Mit kell tudni a betegek felvételérõl?
Az intézményben a mindenkor hatályos betegbeutalási rendszer alapján

történik a betegek felvétele. A betegfelvételre, kérjük, hozza magával a
betegbiztosítási kártyáját (taj szám), személyi igazolványát, korábbi kórházi
zárójelentéseit, leleteit, gondozási könyveit, gyógyszereinek listáját, esetleg –
ha vannak ilyenek – speciális gyógyszereit! A hálóingét, papucsát, köntösét,
tisztálkodási felszereléseit se hagyja otthon!
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Aki az Önök
jogait képviseli 

„Hívj segítségül engem
a nyomorúság idején”

Dr. Lengyel László be -
tegjogi képviselõ, szak -
vizsgázott jogász vagyok.

Közel négy évtizedes
joggyakorlattal rendelke -
zem (ügyvédként, jogta -
ná csosként, jegyzõként
tevékenykedtem korábban).

Betegjogi képviselõként az egész -
ségügyi szolgáltatóktól – kórház, rende -
lõintézet, háziorvos…– független sze -
mély ként végzem a munkám, képvise-
lem a gyógyulni vágyók érdekeit.

Személyesen találkozhatnak velem: 
• A gyulai kórházban hétfõi és szer-

dai napokon, 8–12 óra között
(kivéve a hónap elsõ hétfõjét).

• A megyei tüdõkórházban a hónap
elsõ hétfõjén, 8–12 óra között.

• A békéscsabai kórházban keddi és
csütörtöki napokon, 8–11 óra között.

Ha telefonálni szeretnének munka -
idõben, a 20/48-99-537-es számon hív -
hatnak. 
Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

Szeretettel köszöntöm
a kedves Olvasót. Tóth
Már ta vagyok, református
lelkész, pasztorálpszicho -
lógiai lelkigondozó. 1996
óta végzem a kórházlel -
készi szolgálatot a gyulai
kórházban. Feladatom a krízisbe került
ember segítése, ami beteglátogatás, lelki -
gondozás, kórházi istentiszteletek, biblia -
órák által történik. A betegágy mellett
különösen nagy szükség van a meghall-
gatásra, a bátorításra, a vigasztalásra, az
imádságra, az igeolvasásra, Isten szere -
te tének közvetítésére. Isten Igéje biztatja
a szenvedõ embert: „Hívj segítségül en -
gem a nyomorúság idején! Én megsza -
ba dítalak, és te dicsõítesz engem.”
(Zsoltárok 50,15)

Szolgálatom ökumenikus, bármely
felekezet tagjait szívesen felkeresem, és
a felekezethez nem tartozókat is, ha jel -
zik ezt a kívánságot a nõvéreken keresz -
tül a 2642-es melléken, ahol üzenet rögzí-
tõs telefon várja a hívásokat.

Szeretettel várjuk az érdeklõdõket a
kórházi istentiszteletekre minden vasár-
nap 9 órától a belgyógyászati épület 3.
emeleti elõadótermébe, páros héten csü -
törtök délután 2 órától pedig a kardioló-
giai rehabilitációs osztály ebédlõjébe.

A kórházi dolgozók bibliaóráját pá -
ros héten hétfõn 17 órától a belgyógyá -
szati elõadóban tartjuk.

Isten áldása kísérje a kórházban folyó
gyógyító tevékenységet, a betegeket és a
kórházi személyzetet egyaránt!

Tóth Márta, kórházlelkész 

„…Életmódokat nem lehet gyógyítani, s megváltoztatni is csak ideiglenesen lehet.
Ezért gondoskodik a természet, bölcsen, a betegségekrôl: mert a legtöbb ember csak a
nyavalya kényszerû vesztegzárában piheni ki idôleges szenvedélyeit. Néha egészséges
dolog, ha beteg az ember! – mondotta egy francia. A legtöbb ember elpusztulna negyvenöt
éves korában, ha nem pihenne meg közben néhány hétre a betegágyban.”

Márai Sándor: Füveskönyv
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1. Személyporta
2. Telefonközpont
3. Kardiológia
4. Patológia
5. Drogambulancia
6. Rendelõintézet
7. Fodrász
8. Üzembiztonság 
9. Mûtéti tömb

10. Gazdasági hivatal
11. Vérellátó épület
12. Új patológia építési területe 
13. Mûvese állomás
14. Orvosi könyvtár
15. Központi orvosi ellátó épület
16. Belgyógyászati épület
17. Neuropszichiátria épület
18. Kismûtéti épület

19. Mosoda
20. Raktár
21. Urológia
22. Infektológia
23. „G” Épület

(Tüdõszûrõ és tüdõgondozó)
24. Víztorony
25. Sugárterápia
26. Sugárterápia

27. Mûhelyek
28. Kazánház
29. Harruckern János Iskola

+ kollégium
30. Mentõállomás
31. Élelmezés épület
32. Teherporta
33. Új transzformátor állomás
34. Trafóház, aggregát
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Az 1472 ággyal mûködõ kórház Bé -
kés megye vezetõ egészségügyi intéz -
ménye. Központi telephelye a város szí -
vében, a Szent István utca, a Semmel-
weis utca és a Dob utca által határolt
területen helyezkedik el. A kórházkert
õsparkja természetvédelmi terület.

A megalakulás óta eltelt 164 eszten -
dõ alatt kiépült, úgynevezett pavilon-
rendszerû kórház jellegének pozitív és
negatív sajátosságait egyaránt magán
hordozza. A ma is betegeket fogadó
pavilonok építését a 20. század elején
kezdték el. Az eltelt mintegy másfél év -
század során az elhasználódott épületek
korszerûsítése az 1980-as években kez -
dõ dött el, és jelenleg is tart.

A rekonstrukció célja a zsúfoltság
csökkentése és a komfortfokozat emelé -
se, amely az intézmény életében ko-
moly pozitív változásokat eredmé nye -
zett. Jól példázza ezt: 

• a 2001-ben átadott új fertõzõ- és
diszlokációs osztály; 

• az új központi orvosi ellátótömb,
amely – csökkentve a pavilonrend-
szer hátrányait – a sebészeti és bel-
gyógyászati osztályokat köti össze;

• a drogambulancia; 
• a Várfürdõ területén mûködõ reu -

ma tológiai szakrendelõ;
• a komfortosított ideg-pszichiátriai

tömb;
• a kiemelt jelentõséggel bíró vizs-

gáló-, gyógyító- és ápolást segítõ
eszközök;

• a megvalósuló új mûszerek beszer -
zése (MRI, CT, SPECT, DSA) stb.

Kórházunk aktív ágyszáma 815. Az
aktív betegellátás elsõsorban a központi
telephelyre koncentrálódik, tekintettel
arra, hogy e telephelyen tudjuk elvé -
gezni valamennyi diagnosztikai vizsgá -
latunkat.

A diagnosztika területén a központi
laboratóriumban korszerû klinikai ké -
miai automaták, hematológiai auto ma -
ták és egyéb laboratóriumi mûszerek,
bárkódos mintaazonosítás és a klinikai
osztályokkal való online összeköttetés
biztosítják a korszerû és gyors labora tó -
riumi diagnosztikát. A digitális rendszer
bevezetése mára már a radiológiai osz -
tá lyon is megvalósult, így a felvé te lek
digitalizált formában jutnak a vizsgála-
tot kérõ szakorvosokhoz. A nukleá ris -
medicina-osztályon biokémiai vizsgá -
latok végzésével lehetõség van szûrésre
és kórismézésre egyaránt. 2010 elsõ
félévében megvalósul új beruházásként
a korszerû patológiai osztály. A gasztro -
enterológiai laboratóriumban korszerû
eszközökkel végzik munkatársaink a
felsõ és alsó tápcsatornai, epeúti, has-
nyálmirigy endoszkópos diagnosztikai
és terápiás beavatkozásokat.

A gyógyítás területén számos bel-
gyógyászati profillal, biológiai és pszi-
choterápiával, thrombolysissel, újszerû
mûtéti beavatkozásokkal és sok egyéb
mással büszkélkedhetünk. A kórhá -
zunkból elbocsátott gyógyult betegeken
túl, szakmai eredményeink közül kie -
melendõ, hogy orvos munkatársaink kö -
zül több mint tízen rendelkeznek PhD
tudományos fokozattal, két osztályve -

zetõ munkatársunk egyetemi magánta -
nár. A 2009. évben újraválasztott szak -
mai kollégiumokban hat kollégánk
képviseli a Pándy Kálmán megyei kór -
házat. Büszkék vagyunk azon munka -
társainkra, akik egyéb orvos szakmai,
ápolás szakmai testületben tagként,
tisztségviselõként dolgoznak a szakma
fejlõdése érdekében.

Hosszú távon megvalósítani kívánt
orvos szakmai elképzeléseink szerint, a
fejlesztések kapcsán arra törekszünk,
hogy az intézmény a mindenkori szakmai
színvonalnak megfelelõen folyama to san
fejlõdjön. Küszöbön áll a sürgõs ségi
beteg ellátó osztályunk pályázati forrás-
ból történõ korszerûsítése, az ún. „egy -
ka pus sürgõsségi rendszer” formá jában.
Rövid távú céljaink között szerepel to -
 váb bá a belgyógyászati szakmák te kin -
te tében elengedhetetlen haemo dina mi -
kai laboratórium mielõbbi kiala kí  tása, a
szívkatéterezés elindítása.

KÓRHÁZI KALANDOZÁS, AZAZ…

Bemutatkoznak telephelyeink
Ön, tisztelt olvasó, aki ezt a Kezelõ-Lapot tartja a kezében, a gyulai

központi telephelyre feküdt be, hogy az itt dolgozók segítségével visszanyerje
egészségét. Ám bizonyára tudja, hogy az Önt gyógyító intézménynek még hét,
külsõ telephelyen mûködõ betegellátó egysége van. Elsõ számunkban ma -
radunk itt, helyben! Az ezt követõ – elõreláthatóan félévenként megjelenõ –
lapszámokban azonban amolyan kórházi kalandozásra invitáljuk a kedves
olvasót. Sorban ellátogatunk majd a többi telephelyre is.  Ám most lássuk, mit
érdemes tudni arról a helyrõl, ahol az elkövetkezendõ napokat tölti!

A központi laboratórium épülete nem csak korszerû
és gyors labora tó riumi diagnosztikája miatt, hanem
építészetileg is figyelemre méltó

Kiadja a Betû.hu Média- és Hírügynökség • Engedély szám: 163/0160/3/2010
• Felelõs kiadó: Gy. Nagy Ágnes ügyvezetõ • Telefon: +36-66/640-310 • Mobil: 06-
70/639-18-42 • Felelõs szerkesztõ: Gy. Nagy Ágnes • Tördelés, design: PowerDe-
sign • Nyomtatás: Garmond Press Kft. 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. •
Megjelenik 10.000 példányban, a Pándy Kálmán Kórházban • A lapban megje-
lent hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelõsséget! 



8. oldal Gyulai Kezelő-Lap 2010. március 19.

INGYEN – AJÁNDÉK SÓSZOBA BÉRLET – INGYEN

Felhasználható: 5 alkalommal, 2010. június 30.-ig
Címünk: MSRL.Kft. Napkelet  Egészségközpont, 
Békéscsaba, Andrássy út 51. (a Centertõl 100 m-re)
Az Ön ajándéka: felsõlégúti, légzõszervi problémák
kezelése, relaxáció, stresszmentesítés 
Az Ön dolga: Vágja ki a bérletet és kérem, hozza 
magával! Használja egészséggel! Próbálja ki  INGYEN!
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