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Csak a tizennyolcadik század elején
az érsekség visszatérése után indul újra
fejlõdésnek településünk, Kalocsa. En -
nek jegyében Kollonics László érsek
(1787–1817) alapítványt hozott létre,
hogy annak kamataiból se gítsék és tá-
mogassák a rászoruló elaggott és beteg
embereket, és részükre mene dék hely és
aggok háza építését tervezte. A terv
1825–1827 között vált valóra, amikor
Klobusicsky Péter érsek (1822–1843)
felépítette az Aggok Házát. Az épület öt

férfi és öt nõ részére nyújtott elhelyezési
lehetõséget. 1849 augusztu sában a Ka -
locsára tartó Haynau serege elõl me -
nekülõ hazafiak között kolerajárvány
tört ki, aminek következtében az e gész
papi szemináriumot szükségkórházzá
kellett átalakítani.

A kiegyezést követõen dr. Haynald
Lajos bíboros érsek (1867–1891) átépít-
teti az Aggok Házát, mely 1868. június
7-én nyitotta meg kapuit. 

Intézményünk vala-
mennyi dolgozója ne vé  ben
szeretettel kö  szön  töm a
Ka locsai Kezelõ-Lap be-
mutatkozása alkalmából.
Az eddigi e  gész ségü gyi
szol gálta tással foglalkozó
kiadványainktól talán kissé eltérõ, szokat-
lan nyomdaterméket tart most a kezében,
de a mai világban az információk so ka -
sága, a mind teljesebb megismerésre való
törekvés arra kényszeríti a gyógyítókat is,
hogy kihasználják a tájékoztatás ezen esz -
közét – reményeink szerint az Ön meg -
elégedésére. 

A Kalocsai Kezelô-Lap által nyújtott
lehetõségeket kihasználva igyekszünk a
szolgáltatása inkra szoruló betegek részé -
re a leg szükségesebob ismereteket biz-
tosítani.

Kalocsa a Duna–Tisza köze legrégibb városa, ezer éve érseki székhely. A magyar
állam megalapítását követõen ötszáz éven át a régió vallási, igazgatási, kulturális és
oktatási központja. Ennek megfelelõen magyarországi viszonylatban már igen korán
– a 13. században – találunk itt egészségügyi jellegû építményt: Ugrin kalocsai és bácsi
érsek (1219–1247) a szegények és betegek számára menedékházat építtetett. A 16.
század közepétõl a Sárközben elhelyezkedõ várost gyakorlatilag teljesen eltörölte a
föld színérõl a 148 éves török uralom.

MENEDÉK, AGGOK HÁZA, SZÜKSÉGKÓRHÁZ, KÓRODA…

Kórház a 13. századtól napjainkig

Folytatás a 2. oldalon Folytatás a 3. oldalon

www.betunet.huHirdetésfeladás:
+36-70/639-1832

Tisztelt Olvasó!
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A beutalás háziorvos vagy szakrendelés útján történik.
Sürgõs esetben természetesen a mentõszolgálattól vagy beutaló
nélkül is kórházi felvételt nyerhet a beteg. Kérjük kedves
betegeinket, hogy betegfelvételre vagy gyógykezelésre hozzák
magukkal beutalójukat (ha nem sürgõs az eset), személyi iga-
zolványukat, lakcímkártyájukat, tajkártyájukat, közgyógyellátási
igazolványukat (amennyiben rendelkeznek vele), valamint evõ -
eszközt, poharat, szalvétát, hálóruhát, köntöst, papucsot, tisz -
tálkodószereket, eü-papírt stb.

Megkönnyíti munkánkat, ha betegeink magukkal hozzák ko-
rábbi zárójelentéseiket, a gyógyszeres kezelésre, a gyógyszer-
túl érzékenységre vonatkozó igazolásokat, és azt átadják mun -
katár sainknak az adott osztályokon!  Amennyiben eszméletlen
beteg beszállítására hozzátartozóként intézkednek, kérjük, a
beteg adatainak felvétele és osztályos elhelyezése elõtt ne távoz-

zanak a kórházból! A beutalón feltüntetett osztályon a nõvér
vagy adminisztrátor tájékoztatja a betegeket. Az elsõdleges orvo -
si vizsgálat után az osztályos nõvér megmutatja az ön kórtermét,
ágyát, és bemutatja a szobatársaknak. A beteg átöltözését kö -
vetõen személyes holmijait a kórteremben található szekrényben
helyezik el, mindennapi használati eszközeit az éjjeliszekrénybe
rakhatja.

Kórházunk a betegek értékeiért csak az értékmegõrzési sza -
bályzatban foglaltak szerint vállalhat felelõsséget. Ennek fel -
tétele, hogy pénzét és értéktárgyait az osztályos nõvér segít -
ségével elismervény ellenében helyezze letétbe.  Amennyiben
kérése vagy panasza van, forduljon az ápolókhoz, a kezelõorvo -
sához vagy az osztályvezetõ fõorvoshoz, akik mindent megte sz -
nek azért, hogy mielõbb megoldjon a problémája.

Korsós Gyöngyi, ápolási igazgató

Amit a betegfelvételrõl tudni kell

Az Aggok Háza és Kóroda
a bõvítés után még ötven évig
üzemelt. 1923-ban gróf Zichy
Gyula érsek (1923–1942) el-
rendelte a kórház átépítését és
fejlesztését. A tervek szerint szét
kellett választani az egészségü-
gyi ellátást a szegények és öre -
gek ellátásától. A helyi pénz -
szûke miatt a kórház fejlesz -
tésének lehetõségét Vass József
vallás- és közoktatási miniszter
teremtette meg azáltal, hogy
egymilliárd koronás összeggel
támogatta az építkezést. 1925-re el is
készült az emeletes, százágyas új köz kór -
ház, mely az Érseki Szentkereszt Kórház
nevet kapta. Harminchat belgyógyászati,
tizenegy fertõzõbeteg-, harminchat sebé -
szeti, kilenc szülészeti és nyolc elkülö -
nítõ ágyával már komoly modern e gész-
 ségügyi intézménynek számított.

1939-re elkészült a kórház rekonstruk-
ciós programja, azonban a kivitelezéshez
az érsekségnek nem volt elég pénze, a fé -
lig kész épület üresen állt. A megoldást az
hozta meg, hogy Pest megye átvette az in-
tézményt, és felvállalta a fejlesztés költ-
ségeit. 1942-re készült el az akkor európai
színvonalú röntgenosztály, a tbc-laborató -
rium, a szûrõambulancia és a kórház C
épülete, melyben kétszáz ágyas hotelrész
kapott helyet.

A II. világháború végén a kórházat
hadikórházzá nyilvánították, majd 1944-
ben katonai nyílt parancsnak megfelelõen
az épületeket kiürítették, betegekkel és
sebesültekkel együtt Németországba tele -
pítették. A front átvonulását követõen egy
elvileg kétszázharminchat ágyas, de gya -
korlatilag szinte üres intézményt kellett
újraindítani. Az akkori idõszak szem-
léletének megfelelõen dinamikusan nõtt
az ágyszám: 1950-ben kétszáznyolcvanöt,

1951-ben háromszáz ágyon ápoltak bete -
geket. 1952-re a gyermekosztály belépé -
sével háromszáznegyvenre, 1957-ben a
szülészet-nõgyógyászat megindításával
háromszázkilencvenötre nõtt az ágy szám.

A D épület, a háromszáz ágyas tüdõ-
pavilon 1964-ben kerül átadásra. Ezzel
a kórház ötszáznegyvenhét fekvõ beteg
befogadására vált alkalmassá. 1975-re
ér te el az intézmény ágyszám szempont -
jából a csúcsot, hatszáznyolcvankilenc
ágyon folyt a gyógyítás. A C épületet
1967-ben újították fel és alakították át.
1970-ben került sor a legrégebbi kór -
házi épület, az A pavilon felújítására,
mely addigra már erõsen amortizáló-
dott. 1975-ben az A és C épületek közé
felépült a B blokk, mely központi kony-
hát, diagnosztikát és sebészeti ágyakat
tartalmazott.

A ’90-es évek egészségügyi koncep-
ciójának megfelelõen megindult az ágy -
leépítés. Megszûnt a fertõzõosztály, és né -
hány év alatt százhetvennel csökkent az
aktív ágyak száma.  1996-ban csaknem két-
milliárd forint költségvetéssel megkez dõdött
az M épület felépítése és a köz mûvek rész -
leges rekonstrukciója. Az új épületben ka -
pott helyet az európai szintû központi mûtõ,
az intenzív osztály, a ké miai és mikrobioló-

giai laborató rium, az endoszkópia, az
EEG-, az EKG- és az UH-vizsgálók,
vala mint a központi sterilizáló. A
rekordidõ alatt elkészült épület 1999
márciusában kezdte meg mûködését.
Az egészségügyi finanszírozás vál-
tozása, az igények átalakulása, a
kórházak anyagi helyzete a 2000-es
évek elején újabb struktúraáta-
lakítást, ágyszám leépítést tettek
szükségessé, mely átalakítások a mai
napig folynak. Ennek ellenére a be -
tegellátás korszerûsítésérõl, illetve a
betegek kor nak megfelelõ színvona -
lú elhelye zésérõl nem mondtunk le,

és 2004 tavaszán mintegy 1,5 milliárd fo -
rintos költségvetéssel megkezdõdött, és
2005-ben befejezõdött a kórház-rekon-
strukció második üteme, mely további
struktúraátalakítások kal járt. Az utóbbi év-
tized ágystruktúráját és an nak változásait a
mellékelt táblázat szemlélteti.

Az ezredfordulót követõen a közel
500 dolgozót foglalkoztató kórház a város
legnagyobb üzeme. 73 ezer ember egész -
ségügyi ellátásának központja, amely „ál-
lat orvosi lóként” magán viseli a magyar
kór házak erényeinek és hibáinak szinte
valamennyi jegyét. Miközben túlnyomá-
sos lég kondicionált mûtõben operálunk a
legmodernebb eszközökkel, ugyanakkor
még min dig marad elavult gyógyításra
szolgáló épü let. A tulajdonos ugyanúgy
pénzhiánnyal küzd, mint ötven vagy
százhetvenkilenc évvel ezelõtt. A sze -
génység mint népbe tegség továbbra is
szociális feladatok elé állítja az intéz -
ményt.

Ennek ellenére a gyógyító munka
1826 óta nem áll meg. Az új évezredben
a kór ház ugyanúgy hozzátartozik tele -
pülésünk életéhez, mint a paprika vagy a
híres kalo csai hímzés. Reméljük, hogy
tartósságá ban az immáron ezeréves érsek-
séghez válik hasonlatossá.

Kórház a tizenharmadik századtól napjainkig
Folytatás az 1. oldalról
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Szeretnénk bemutatni lehetõségein-
ket, határainkat, törekvéseinket mind a já -
ró-, mind pedig a fekvõbeteg-ellátás vo -
natkozásában. Ez a kiadvány félévente,
tízezer példányban jelenik meg. Kérem,
fogadják olyan szeretettel, mint amilyen
szeretettel mi készítettük!

Nem tisztem a mai társadalmi helyzet
elemzése, de úgy gondolom, egyetérthe -
tünk abban, hogy a mai helyzet  döntõen
befolyásolja az egyén számára minden bi-
zonnyal legjelentõsebb ellátórendszer mû -
ködését. A rendszerváltás két évtizede
megtörtént, mégis a szolgáltatást igénybe
vevõiként és a szolgáltatást nyújtóiként is
joggal érezhetjük úgy, hogy eddig „mosto-
hagyerekként” bántak az ágazattal, és ezen
keresztül az ország lakosságával. A kez -
detben elégséges finanszírozás mára mesz-
 sze nem éri el az egyébként elkerül-
hetetlen, egekig szökõ költségek szintjét.
Az öt évvel ezelõtti színvonal tartására
sincs már lehetõség, nem is beszélve az or-
vostudomány és technika fejlõdése által
biztosított lehetõségek kihasználásáról.
Hovatovább elmondhatjuk, hogy az
egészségügyi ellátás – bár az ágazatban

dolgozók lelkiismeretének köszönhetõen
még mûködik – olyan, mint egy lejtõn ha-
ladó motor vagy mint egy fék nélküli autó:
lefelé még halad ugyan, de a lejtõ végén
szakadék várja…!

Hogy mit hoz a jövõ? Nem tudhatjuk.
Mindenesetre mi a rendelkezésünkre álló
eszközökkel, a legjobb tudásunk és szán -
dékunk szerint tesszük a dolgunkat, és
kérünk elnézést esetleges emberi gyar ló -

ságunkért. Reménykedjünk abban, hogy
az ágazat a jövõben végre értékének meg -
felelõ helyzetben és megítéléssel szolgál-
hatja az emberek egészségét, szellemi és
testi jólétét, hiszen nem létezik fejlõ dõ -
képes társadalom egészséges, boldog ál-
lam polgárok nélkül.

Megköszönve bizalmukat szolgáljuk
tovább az önök egészségét.

Dr. Deák Zoltán, fõigazgató

Folytatás az 1. oldalról

Tisztelt Olvasó! Kedves Betegünk!

„...a legjobb tudásunk és szándékunk szerint tesszük a dolgunkat”
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Napjainkban mindenütt és mindenki
vitát folytat az egészségügyi átalakításról.
Szó esik itt a gazdaságosságról, a ha zai és
nemzetközi statisztikákról, a meg elõzés
fontosságáról, a privatizációról, a jövõ
lehetõségeirõl és még egy sor va lóban
lényeges dologról. Ugyanakkor nagyon
ritkán említik a viták során a be teget,
kevés szó hangzik el az õ problé máiról. A
nyugat-európai országok egész   ségügyi re-
formjai bebizonyították, hogy bármiféle
változás csak akkor lehet eredményes, ha
a szükséges erõforrásokat a költségek
messzemenõ figyelembevé telével biz-
tosítják, és annak középpont jába a be -
teget állítják.

Ezek a tapasztalatok messzemenõen
egybeesnek azon elképzelésünkkel, hogy

a lakosság csak akkor fordul bizalommal
egy kórház felé, ha ott magas szakmai
színvonalú, betegközpontú ellátás fo lyik.
Ennek megfelelõen intézményünk dol-
gozói megtanulták azt az új szemlé letmó-
dot, melynek lényege: az esemé nyeket a
beteg szemszögébõl kell min dig mér-
legelni, és a döntések megho zata lában
partnernek kell tekinteni az ellátottat.

A Kalocsa Városi Önkormányzat Kór -
ház-Rendelõintézet küldetése, hogy a vá -
ros és – a regionális ÁNTSZ beutalási
ren delete szerint – az intézményünkhöz
kap csolt települések lakosságának egész -
ségügyi szolgáltatást nyújtson oly mó -
don, hogy az illeszkedjék a régió igé -
nyeihez és lehetõségeihez. Tegye mindezt
a rendelkezésre álló erõforrások ésszerû,

gazdaságos felhasználásával, a kor köve -
telményeinek megfelelõen, a lehetõ leg-
magasabb színvonalon.

Kórházunk Bács-Kiskun megye leg-
nyugatibb részén, a Duna mellett kes keny
sávban élõk fekvõ- és járó beteg-ellá -
tásáért felelõs. Az ellátandó te rület
északi irányból Tasstól, déli irányban
Dusnokig terjed, mintegy 80 kilo mé ter
hosszúságban és körülbelül 30 ki lométer
szélességben. Az ellátandó la kosság szá -
ma mintegy 73 000 fõ, mely a megye
lakosságszámának tizennégy szá zalékát
teszi ki.

A fekvõbeteg-ellátás struktúráját a
mellékelt táblázat szemlélteti az elmúlt
né hány év változásait is nyomon követve.

Diagnosztikai részlegeink párhuza -
mosan végzik a járóbeteg-rendelések ál tal
igényelt vizsgálatok mellett a fek võ  -
beteg-osztályok által kért szakvizsgá la-
tokat is (laboratóriumi vizsgálatok,
rönt gen- és ultrahangvizsgálatok, transz -
fúziológiai vizsgálatok és így tovább.)

Járóbeteg-szakellátás: szakrendelése -
ink, gondozóink a fekvõbeteg-ellátási
ská lánál is szélesebb körben állnak a la -
kosság rendelkezésére. Mûködtetünk töb -
 bek között belgyógyászati, sebészeti,
nõ gyógyászati, gyermekgyógyászati, orr-
fül-gégészeti, ideggyógyászati, pszichiá-
triai, szemészeti, reumatológiai, uroló giai,
pszichológiai, bõrgyógyászati, tüdõgyó-
gyászati, ernyõképszûrõ, nephrologiai,
gaszt  ro en terológiai, audiológiai, fog lal -
kozás-egész ségügyi, iskola-egészségügyi,
EEG, EKG, fizioterápiás és anyagcsere-
betegségekkel foglalkozó járóbeteg-ren-
deléseket.

A járó- és fekvõbeteg-osztályok szer -
ves egysége biztosítja, hogy azonos el vek
alapján, min dig a beteg szükségleteit és
igényeit figyelem be véve döntsünk arról,
hogy me lyik betegellátó osztályunk, rés-
zlegünk alkal mas leginkább az adott
beteg/betegség gyógyítására.

Meghatározóak a kórházba kerülés
körülményei, a beteg fogadása, elhelye -
zése, csakúgy mint a gyógyító-, ápo ló -
személyzet felkészültsége és viselkedése.
Az eredményes munka kitûnõ szakértelmet,
hivatástudatot, türelmet és nem utolsósorban
kapcsolat- és empátiás készséget kíván.
Megfelelõen képzett szak  embergárdánkkal,
dolgozóink folyamatos továbbképzésével
igyekszünk be te g eink igényeinek meg fe -
lelni. Az egész ségügy szinte valamennyi
területén rend kívüli jelentõsége van a
csapatmunkának. Osztályaink vezetését
kiváló orvo sok végzik, akik beosztott-
jaiktól teljes mér tékben megkövetelik
hivatásuk ma gas szintû gyakorlását.

KÖZÉPPONTBAN A BETEG ÉS A GYÓGYÍTÓ KÖRNYEZET KAPCSOLATA

Maximális elégedettséggel távozzanak betegeink
Alábbi, missziós nyilatkozatunkkal egyrészt azt kívánjuk bemutatni betegeinknek,

hozzátartozóiknak és szûkebb környezetünk lakosságának, hogy milyen szolgáltatá-
sokkal állunk rendelkezésükre. Emellett ugyanilyen fontosnak tartjuk, hogy a gyó-
gyításról és az ápolásról szóló hitvallásunkat is megismertessük az érintettekkel. Végül,
de nem utolsósorban segítséget kívánunk nyújtani a kórházban történõ mindennapos
eligazodáshoz. Vágjunk hát bele!

Jól megfér egymás mellett a régi (jobbról) és az új (balról)



Az új szemlélet megvalósítását elõ -
segítve megkezdõdött egy építészetileg
és technikailag új kórházi komplexum
kialakítása is. Elsõ ütemben, 1999-re
kétmilliárd forintos beruházással új mû -
téti tömb épült, mely helyet adott az in-
tenzív osztálynak, a központi labora -
tóriumnak, a központi sterilizálónak és
az endoszkópos részlegnek is. 2004-ben
kezdõdött, 2006-ban fejezõdött be az 1,5
milliárd forint költségvetésû rekonst -
rukció második üteme, melynek során a
fekvõbeteg-ellátás komfortfokozatának
javítását és az új minimumfeltételek biz-
tosítását tûztük ki célul. Ebben a má-
sodik ütemben az elöregedett közmûvek
rekonstrukciójára is nagyrészt sor kerül.

A betegek gyógyulásáért folytatott
küzdelem során szoros együttmûködést
alakítottunk ki az alapellátás dolgozói-
val, hiszen õk az „egészségügy végvá -
rainak katonái”. Õk azok, akik elõ ké -
szítik és befejezik a kórházban végzett
munkánkat. Nélkülük minden fáradozá-
sunk hiábavaló lenne. Megvalósult a
kórházi és a háziorvosi számítógépes
rend szer összekötése, melynek révén le -
hetõséget tudunk teremteni a kétirányú
adatközlésre, megszüntetve ezzel a be -
tegek felesleges oda-vissza küldözge -
tését.

Most szóljunk néhány szót intéz -
ményünk célkitûzéseirõl! 

Igyekszünk nem csak épületeinkben
és mûszerezettségünkben megújulni. Kor -
szerû szemléletváltással arra törekszünk,
hogy betegeink maximális elégedettség -
gel távozzanak intézményünkbõl.  Kór -
há zunk vezetése fontosnak tartja, hogy
megismerjük és teljesítsük a betegek, a
lakosság és a tulajdonos igényeit. Fo -
lyamatosan figyeljük és felmérjük a szol -
gáltatásainkkal szemben támasztott elvá -

rásokat, kölcsönösen elõnyös kapcsola-
tokra törekszünk az ellátásban részt ve -
võ más intézményekkel. Vállaljuk, hogy
a betegek érdekeit szem elõtt tartva a
mindenkori finanszírozási rendszerben
biztosítjuk az elérhetõ legmagasabb szin -
tû szolgáltatást.

A kórházi osztályok, kórtermek
komfortosabbá tételével, valamint az
egészségügyi dolgozók lelkiismeretes
munkájával nemcsak a betegek gyó-
gyulásához, hanem lelki egyensúlyuk
helyreállításához is i gyekszünk hozzá -
járulni. Megteszünk min den tõlünk tel-
hetõt azért, hogy elnyerjük és meg -

tartsuk a hozzánk forduló betegek bi -
zalmát. Amennyiben az önök tapaszta-
lata szerint ennek eleget tudunk tenni,
akkor teljesítettük küldetésünket.

Reméljük, hogy betegként minél rit -
kábban kénytelen ön igénybe venni az
egészségügy szolgáltatásait, ha azonban
a sors erre kényszerítené, forduljon hoz-
zánk bizalommal. Mindent el fogunk
követni azért, hogy ön vagy hozzátar-
tozója mielõbb visszanyerje egészségét.

Tisztelt Betegünk! Köszönjük, hogy
bizalmával megtisztelt bennünket!

Baranyainé Vörös Anikó, 
rendelõintézeti vezetô asszisztens
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Osztály 2002. 12. 31. 2003. 01. 01.

Belgyógyászat 96 96 86 86 50 50

Igeggyógyászat 30 27 27 27 15 15

Sebészet 60 47 42 42 35 35

Szül.-nőgyógyászat 36 28 28 28 28 28

Gyermekgyógyászat 30 30

Intenzív osztály 6 6

Pszichiátria 68 68

Tüdőgyógyászat 76 76

Fül-orr-gégegyógyászat 20 0

Aktív ágyak száma összesen: 422 378

Krónikus belgyógyászat 37 37

Krónikus pszichiátria 30 30

Belgyógyászati rehabilitáció 0 0

Pszichiátriai rehabilitáció 18 18

Tüdőgyógyászati rehabilitáció 0 0

Krónikus ágyak száma összesen: 85 85

Fekvőbeteg-ágyszám összesen: 507 463

113 113

2005. 12. 31. 2007. 03. 31-ig 2007. 04. 01-től

65

70 63

15 15 15

6 6 6

70

52 52

76

68

6076

0 0 0

348 332 261

37 7437

464630

0 0

16

16

0

18

433

85

49

462433

201101

0

18 16

2009. 11. 19-től

65

0

6

52

60

16 (krónikus)

201

447

63

0

246

74

46

49

Ágyszámok alakulása a Kalocsa Városi Önkormányzat Kórház-Rendelôintézetben 2002. 12. 31. óta

Kápolnánk alkalmas a lelki elcsendesedésre
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Az eddigi rendkívül elavult, rossz ha -
tásfokkal, drágán, környezetszennyezõ
módon elõállított gõzre épülõ rendszert
fogják átalakítani. Gõz helyett meleg víz
lesz az energiahordozó. A kórház techno -
lógiai mûködéséhez a jövõben nincs szük-
ség a korábbi 10 bar nyomású gõz
e lõállítására, a gõzzel üzemelõ berende -
zések – sterilizálók, mosoda, párásító stb.
– sokkal kisebb mértékben felmerülõ
igényét gyorsgõz-fejlesztõ önálló egy sé -
gek fogják a továbbiakban kielégíteni. A
rossz hatásfokú gõzt elõállító kazánt
meleg vizet elõállító kazánnal váltják ki,
mégpedig úgy, hogy a hõszûkséglet felét
alternatív tüze lésû gáz-, illetve olajtü -
zelésû kazán fogja ellátni  (így gázhiány
esetén is képesek vagyunk csökkentett
üzemmódban olajjal fûteni), a fennma -
radó ötven százalék energiaigényt pedig
két kondenzációs – nagyon modern –
meleg vizes kazán fogja biztosítani. A

kazánok a szükségleteknek meg felelõen,
kaszkád kapcsolási módban üze mel tethe -
tõek. A különbözõ teljesítményû ilyen for-
mában mûködtetett kazánok segítségével
jól lehet igazodni a pillanatnyi kórházi
igényekhez, illetve az idõjárás változásai-
hoz, a fûtõberendezések a lehe tõ legopti-
málisabb módon, a legjobb ha tás fok kö -
zelében üzemeltethetõek. A kör nyezet  hõ -
terhelése is csökkenthetõ, mert a régi,
elavult gõzkazánok 180 fokos kibocsátott
égéstermékéhez képest az új rendszer által
kibocsátott gáz hõmérséklete csupán 70-
80 fokos.  Manapság sokat beszélünk a
globális felmelegedésrõl, illetve annak
veszélyérõl, melynek egyik okozója a
megemelkedett szintû CO2 kibocsátás. A
korszerûsítés nagymértékû gázmeg-
takarítással is jár, mely által jelentõsen
csökken az üvegházhatásért fe lelõssé
tehetõ egyik alkotóelem, a széndioxid-ki-
bocsátás is.

A pályázati követelményeknek
meg fe lelõen huszonöt százalékban
megújuló energiaforrás felhasználására
is sor kerül, így hatvanöt vákuumcsö -
ves napkollektort telepítünk az egyik
é  pületünk tetejére használati meleg víz
elõállítására. A napkollektorok által
megtermelt és meleg víz elõállítására
már nem használt energiát – abszorp-
ciós hûtõvel – a mûtõklímák levegõ -
jének hûtésére tudjuk fordítani, tehát a
meglévõ kompresszoros folyadék-
hûtõ berendezés kevesebb villamos ener-
 gia felhasználásával takarékosabb üzem -
ben mûködhet.

A használati meleg vizet a felhasz -
nálási helyek központjában – közel a
napkollektorokhoz – állítjuk elõ, ezzel is
csökkentve a szállítási hõveszteséget.

A fûtéshálózat korszerûsítésének
elsõdleges célja a költségek csökken-
tése. A gázenergia-megtakarítással, a
ke ve sebb károsanyag-kibocsátással
pedig környezetvédelmi célokat tu -
dunk megva lósítani a pályázati kiírásnak
és a kör nyezettudatosságnak megfe -
lelõen.

Pásztor László

Kazánház-felújítás, fûtés-korszerûsítés
Kalocsa Város Önkormányzata – a Környezet és Energia Operatív Program keretében –

pályázatot nyújtott be a kórház elavult hõszolgáltatásának korszerûsítése érdekében. A pá-
lyázatot megnyerte. Jelenleg folyamatban van a kivitelezésre a közbeszerzési eljárás
elõkészítése. Várha tó an még ebben az évben elkezdõdik a tényleges kivitelezõ munka, a fûtés
és hõszolgáltatás korszerûsítése. A majd négy százmillió forintos projekt több mint felét az el-
nyert pályázati összeg fedezi, a saját erõt az önkormányzat biztosítja.
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A Kalocsai Kórházért, Betegeinkért
Alapítványt kórházunk dolgozói alapítot-
ták 2004. október 25-én.

Alapítványunk fõ célja, hogy in-
tézmé nyünk korszerû, 21. századnak
megfelelõ mûködéséhez anyagi (gyó-
gyításhoz mûszerek, eszközök) és tartalmi
(szellemi-korszerû ismeretek megszer -
zése) segítséget nyújtson. A lassan hat éve
mûködõ civil szervezet – egyebek mellett
– az alábbi fela datokat tûzte maga elé
alapító okiratában:

• A kalocsai kórházban ápolt betegek
gyó gyításához szükséges modern gyó-
gyá szati eszközök és berendezések beszer -
zése, il letve támogatás nyújtása, ezek a
kalocsai kórház által történõ beszer zé -
séhez.

• A gyógyulást, illetve a rehabilitációt
elõ segítõ kézi eszközök beszerzése a be -
te gek közvetlen használatára.

• Az egészségmegõrzés területén
szükséges felvilágosító tevékenység kifej -
tése, an nak támogatása.

• A kórház orvosai, egészségügyi szak-
dolgozói továbbképzésének, tudományos
rendezvényen való részvételének támoga tása
a magasabb szintû betegellátás érde kében,
amelynek során elõnyt él vez nek a fiatal, pá-
lyájuk ele jén járó szakemberek.

• A modern medicina szerint leghatéko -
nyabb gyógyászati ke  ze   lések elsajátítását
cél zó tudományos rendez vények szerve -
zése, finan szírozása.

• A fentiekben felsorolt alapítványi
célok meg valósítása érdekében fejtsen ki
haté kony szervezõ, ösztönzõ és felvilágosí -
tó tevékenységet.

Közhasznú tevékenységként egészség-
megõrzést, betegségmegelõzést, gyógyító-,
illetve egészségügyi rehabilitációs tevé keny -
séget, nevelést, oktatást, képességfej lesztést

és ismeretterjesztõ tevé -
keny séget látnak el.

Az alapítvány célja -
ival azonosulni tud tak a
Kalocsa környéki vállal -
kozók, polgá rok is. Ezt
mi sem bizonyítja jobban,

mint az, hogy a 2010-ben közzétett fel-
hívásukra jelentõs támogatás érkezett,
melybõl a kórház ultrahangkészülékéhez
vizsgálófejet tudtak vásárolni. Az ala pít -
vány segítette a kórháznak a mûtõkben
használt lapar oszkópos mûszerhez is a
„klipp rakó” esz köz megvételét. És a fel-
sorolás még korántsem ért véget.
Folyamatosan támogatást nyújtanak az
orvosok, szakdolgozók továbbképzés é -
hez, tudomá nyos konferenciákon történõ
részvé teléhez. Jelentõsen támogatták a
Magyar Neurofiziológiai Tár saság 44.
kongresszusát, mint országosan is jelen-
tõs eseményt.

Örömmel tölti el az alapítókat, hogy
évrõl évre növekszik az alapítvány személyi
jövedelemadó 1%-ának felajánlásából szár-
mazó jövedelme is.

A támogatások odaítélésérõl a kura -
tórium dönt.

Alapítvány, mely a kórházért, a betegekért született

A kuratórium tagjai:
Elnök: Dr. Keresztes Rita (képünkön)
Titkár: Faragó Tiborné (Jakus Edit)
Tagok:
Bálint Sándorné (Nagy Erzsébet)
Dr. Tóth Norbert
Dr. Zomboriné Sebõk Ágnes

Kérjük, segítse Ön is célkitûzé-
seink megvalósítását!  

Bankszámlaszámunk: 
11600006-00000000-13858250
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