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INGYENES IDŐSZAKI LAP

MENEDÉK, AGGOK HÁZA, SZÜKSÉGKÓRHÁZ, KÓRODA…

Kórház a 13. századtól napjainkig

Tisztelt Olvasó!

férfi és öt nõ részére nyújtott elhelyezési
lehetõséget. 1849 augusztusában a Kalocsára tartó Haynau serege elõl menekülõ hazafiak között kolerajárvány
tört ki, aminek következtében az egész
papi szemináriumot szükségkórházzá
kellett átalakítani.
A kiegyezést követõen dr. Haynald
Lajos bíboros érsek (1867–1891) átépítteti az Aggok Házát, mely 1868. június
7-én nyitotta meg kapuit.

Intézményünk valamennyi dolgozója nevében
szeretettel köszöntöm a
Kalocsai Kezelõ-Lap bemutatkozása alkalmából.
Az eddigi egészségügyi
szolgáltatással foglalkozó
kiadványainktól talán kissé eltérõ, szokatlan nyomdaterméket tart most a kezében,
de a mai világban az információk sokasága, a mind teljesebb megismerésre való
törekvés arra kényszeríti a gyógyítókat is,
hogy kihasználják a tájékoztatás ezen eszközét – reményeink szerint az Ön megelégedésére.
A Kalocsai Kezelô-Lap által nyújtott
lehetõségeket kihasználva igyekszünk a
szolgáltatásainkra szoruló betegek részére a legszükségesebob ismereteket biztosítani.

Folytatás a 2. oldalon

Folytatás a 3. oldalon

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.

Csak a tizennyolcadik század elején
az érsekség visszatérése után indul újra
fejlõdésnek településünk, Kalocsa. Ennek jegyében Kollonics László érsek
(1787–1817) alapítványt hozott létre,
hogy annak kamataiból segítsék és támogassák a rászoruló elaggott és beteg
embereket, és részükre menedékhely 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

Megjelenik félévente

2. oldal
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Amit a betegfelvételrõl tudni kell
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 igazolványukat, lakcímkártyájukat, tajkártyájukat, közgyógyellátási
igazolványukat (amennyiben rendelkeznek vele), valamint evõeszközt, poharat, szalvétát, hálóruhát, köntöst, papucsot, tisztálkodószereket, eü-papírt stb.
Megkönnyíti munkánkat, ha betegeink magukkal hozzák korábbi zárójelentéseiket, a gyógyszeres kezelésre, a gyógyszertúlérzékenységre vonatkozó igazolásokat, és azt átadják munkatársainknak 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 orvosi vizsgálat után az osztályos nõvér megmutatja az ön kórtermét,
ágyát, és bemutatja a szobatársaknak. A beteg átöltözését követõen személyes holmijait a kórteremben található szekrényben
helyezik el, mindennapi használati eszközeit az éjjeliszekrénybe
rakhatja.
Kórházunk a betegek értékeiért csak az értékmegõrzési szabályzatban foglaltak szerint vállalhat felelõsséget. Ennek feltétele, hogy pénzét és értéktárgyait az osztályos nõvér segítségével elismervény ellenében helyezze letétbe. Amennyiben
kérése vagy panasza van, forduljon az ápolókhoz, a kezelõorvosához vagy az osztályvezetõ fõorvoshoz, akik mindent megtesznek azért, hogy mielõbb megoldjon a problémája.
Korsós Gyöngyi, ápolási igazgató

Kórház a tizenharmadik századtól napjainkig
Folytatás az 1. oldalról

Az Aggok Háza és Kóroda
a bõvítés után még ötven évig
üzemelt. 1923-ban gróf Zichy
Gyula érsek (1923–1942) elrendelte a kórház átépítését és
fejlesztését. A tervek szerint szét
kellett választani az egészségügyi ellátást a szegények és öregek ellátásától. A helyi pénzszûke miatt a kórház fejlesztésének 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 közkórház, mely az Érseki Szentkereszt Kórház
nevet kapta. Harminchat belgyógyászati,
tizenegy fertõzõbeteg-, harminchat sebészeti, kilenc szülészeti és nyolc elkülönítõ ágyával már komoly modern egészségügyi intézménynek számított.
1939-re elkészült a kórház rekonstrukciós programja, azonban a kivitelezéshez
az érsekségnek nem volt elég pénze, a félig kész épület üresen állt. A megoldást az
hozta meg, hogy Pest megye átvette az intézményt, és felvállalta a fejlesztés költségeit. 1942-re készült el az akkor európai
színvonalú röntgenosztály, a tbc-laboratórium, a szûrõambulancia és a kórház C
épülete, melyben kétszáz ágyas hotelrész
kapott helyet.
A II. világháború végén a kórházat
hadikórházzá nyilvánították, majd 1944ben katonai nyílt parancsnak megfelelõen
az épületeket kiürítették, betegekkel és
sebesültekkel együtt Németországba telepítették. A front átvonulását követõen egy
elvileg kétszázharminchat ágyas, de gyakorlatilag szinte üres intézményt kellett
újraindítani. Az akkori idõszak szemléletének megfelelõen dinamikusan nõtt
az ágyszám: 1950-ben kétszáznyolcvanöt,

1951-ben háromszáz ágyon ápoltak betegeket. 1952-re a gyermekosztály belépésével háromszáznegyvenre, 1957-ben a
szülészet-nõgyógyászat megindításával
háromszázkilencvenötre nõtt az ágyszám.
A D épület, a háromszáz ágyas tüdõpavilon 1964-ben kerül átadásra. Ezzel
a kórház ötszáznegyvenhét fekvõ beteg
befogadására vált alkalmassá. 1975-re
érte el az intézmény ágyszám szempontjából a csúcsot, hatszáznyolcvankilenc
ágyon folyt a gyógyítás. A C épületet
1967-ben újították fel és alakították át.
1970-ben került sor a legrégebbi kórházi épület, az A pavilon felújítására,
mely addigra már erõsen amortizálódott. 1975-ben az A és C épületek közé
felépült a B blokk, mely központi konyhát, diagnosztikát és sebészeti ágyakat
tartalmazott.
A ’90-es évek egészségügyi koncepciójának megfelelõen megindult az ágyleépítés. Megszûnt a fertõzõosztály, és néhány év alatt százhetvennel csökkent az
aktív ágyak száma. 1996-ban csaknem kétmilliárd forint költségvetéssel megkezdõdött
az M épület felépítése és a közmûvek részleges rekonstrukciója. Az új épületben kapott helyet az európai szintû központi mûtõ,
az intenzív osztály, a kémiai és mikrobioló-

giai laboratórium, az endoszkópia, az
EEG-, az EKG- és az UH-vizsgálók,
valamint a központi sterilizáló. A
rekordidõ alatt elkészült épület 1999
márciusában kezdte meg mûködését.
Az egészségügyi finanszírozás változása, az igények átalakulása, a
kórházak anyagi helyzete a 2000-es
évek elején újabb struktúraátalakítást, ágyszámleépítést tettek
szükségessé, mely átalakítások a mai
napig folynak. Ennek ellenére a betegellátás korszerûsítésérõl, illetve a
betegek kornak megfelelõ színvonalú elhelyezésérõl nem mondtunk le,
és 2004 tavaszán mintegy 1,5 milliárd forintos költségvetéssel megkezdõdött, és
2005-ben befejezõdött a kórház-rekonstrukció második üteme, mely további
struktúraátalakításokkal járt. Az utóbbi évtized ágystruktúráját és annak változásait a
mellékelt táblázat szemlélteti.
Az ezredfordulót követõen a közel
500 dolgozót foglalkoztató kórház a város
legnagyobb üzeme. 73 ezer ember egészségügyi ellátásának központja, amely „állatorvosi lóként” magán viseli a magyar
kórházak erényeinek és hibáinak szinte
valamennyi jegyét. Miközben túlnyomásos légkondicionált mûtõben operálunk a
legmodernebb eszközökkel, ugyanakkor
még mindig marad elavult gyógyításra
szolgáló épület. A tulajdonos ugyanúgy
pénzhiánnyal küzd, mint ötven vagy
százhetvenkilenc évvel ezelõtt. A szegénység mint népbetegség továbbra is
szociális feladatok elé állítja az intézményt.
Ennek ellenére a gyógyító munka
1826 óta nem áll meg. Az új évezredben
a kórház ugyanúgy hozzátartozik településünk életéhez, mint a paprika vagy a
híres kalocsai hímzés. Reméljük, hogy
tartósságában az immáron ezeréves érsekséghez válik hasonlatossá.
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Tisztelt Olvasó! Kedves Betegünk!
Folytatás az 1. oldalról

Szeretnénk bemutatni lehetõségeinket, határainkat, törekvéseinket mind a járó-, mind pedig a fekvõbeteg-ellátás vonatkozásában. 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, egyetérthetünk abban, hogy a mai helyzet döntõen
befolyásolja az egyén számára minden bizonnyal legjelentõsebb ellátórendszer mûködését. A rendszerváltás két évtizede
megtörtént, mégis a szolgáltatást igénybe
vevõiként és a szolgáltatást nyújtóiként is
joggal érezhetjük úgy, hogy eddig „mostohagyerekként” bántak az ágazattal, és ezen
keresztül az ország lakosságával. A kezdetben elégséges finanszírozás mára meszsze nem éri el az egyébként elkerülhetetlen, egekig szökõ költségek szintjét.
Az öt évvel ezelõtti színvonal tartására
sincs már lehetõség, nem is beszélve az orvostudomány 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 haladó 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 szándékunk szerint tesszük a dolgunkat, és
kérünk elnézést esetleges emberi gyarló-

ságunkért. Reménykedjünk abban, hogy
az ágazat a jövõben végre értékének megfelelõ helyzetben és megítéléssel szolgálhatja az emberek egészségét, szellemi és
testi jólétét, hiszen nem létezik fejlõdõképes társadalom egészséges, boldog állampolgárok nélkül.
Megköszönve bizalmukat szolgáljuk
tovább az önök egészségét.
Dr. Deák Zoltán, fõigazgató

„...a legjobb tudásunk és szándékunk szerint tesszük a dolgunkat”
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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 szolgáltatásokkal állunk rendelkezésükre. Emellett ugyanilyen fontosnak tartjuk, hogy a gyógyításról és az ápolásról szóló hitvallásunkat is megismertessük az érintettekkel. Végül,
de nem utolsósorban segítséget kívánunk nyújtani a kórházban történõ mindennapos
eligazodáshoz. Vágjunk hát bele!

Napjainkban mindenütt és mindenki
vitát folytat az egészségügyi átalakításról.
Szó esik itt a gazdaságosságról, a hazai és
nemzetközi statisztikákról, a megelõzés
fontosságáról, a privatizációról, a jövõ
lehetõségeirõl és még egy sor valóban
lényeges dologról. Ugyanakkor nagyon
ritkán említik a viták során a beteget,
kevés szó hangzik el az õ problémáiról. A
nyugat-európai országok egészségügyi reformjai bebizonyították, hogy bármiféle
változás csak akkor lehet eredményes, ha
a szükséges erõforrásokat a költségek
messzemenõ figyelembevételével biztosítják, és annak középpontjába a beteget 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 folyik.
Ennek megfelelõen intézményünk dolgozói megtanulták azt az új szemléletmódot, melynek lényege: az eseményeket a
beteg szemszögébõl kell mindig mérlegelni, és a döntések meghozatalában
partnernek kell tekinteni az ellátottat.
A Kalocsa Városi Önkormányzat Kórház-Rendelõintézet küldetése, hogy a város és – a regionális ÁNTSZ beutalási
rendelete szerint – az intézményünkhöz
kapcsolt települések lakosságának egészségügyi szolgáltatást nyújtson oly módon, hogy az illeszkedjék a régió igényeihez és lehetõségeihez. Tegye mindezt
a rendelkezésre álló erõforrások ésszerû,

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

gazdaságos felhasználásával, a kor követelményeinek megfelelõen, a lehetõ legmagasabb színvonalon.
Kórházunk Bács-Kiskun megye legnyugatibb részén, a Duna mellett keskeny
sávban élõk fekvõ- és járóbeteg-ellátásáért felelõs. Az ellátandó terület
északi irányból Tasstól, déli irányban
Dusnokig terjed, mintegy 80 kilométer
hosszúságban és körülbelül 30 kilométer
szélességben. Az ellátandó lakosság száma mintegy 73 000 fõ, mely a megye
lakosságszámának tizennégy százalékát
teszi ki.
A fekvõbeteg-ellátás struktúráját a
mellékelt táblázat szemlélteti az elmúlt
néhány év változásait is nyomon követve.
Diagnosztikai részlegeink párhuzamosan végzik a járóbeteg-rendelések által
igényelt vizsgálatok mellett a fekvõbeteg-osztályok által kért szakvizsgálatokat is (laboratóriumi vizsgálatok,
röntgen- és ultrahangvizsgálatok, transzfúziológiai vizsgálatok és így tovább.)
Járóbeteg-szakellátás: szakrendeléseink, gondozóink a fekvõbeteg-ellátási
skálánál is szélesebb körben állnak a lakosság rendelkezésére. Mûködtetünk többek között belgyógyászati, sebészeti,
nõgyógyászati, gyermekgyógyászati, orrfül-gégészeti, ideggyógyászati, pszichiátriai, szemészeti, reumatológiai, urológiai,
pszichológiai, bõrgyógyászati, tüdõgyógyászati, ernyõképszûrõ, nephrologiai,
gasztroenterológiai, audiológiai, foglalkozás-egészségügyi, iskola-egészségügyi,
EEG, EKG, fizioterápiás és anyagcserebetegségekkel foglalkozó járóbeteg-rendeléseket.
A járó- és fekvõbeteg-osztályok szerves egysége biztosítja, hogy azonos elvek
alapján, mindig a beteg szükségleteit és
igényeit figyelembe véve döntsünk arról,
hogy melyik betegellátó osztályunk, részlegünk alkalmas leginkább az adott
beteg/betegség gyógyítására.
Meghatározóak a kórházba kerülés
körülményei, a beteg fogadása, elhelyezése, csakúgy mint a gyógyító-, ápolószemélyzet felkészültsége és viselkedése.
Az eredményes munka kitûnõ szakértelmet,
hivatástudatot, türelmet és nem utolsósorban
kapcsolat- és empátiás készséget kíván.
Megfelelõen képzett szakembergárdánkkal,
dolgozóink folyamatos továbbképzésével
igyekszünk betegeink igényeinek megfelelni. Az egészségügy szinte valamennyi
területén rendkívüli jelentõsége van a
csapatmunkának. Osztályaink vezetését
kiváló orvosok végzik, akik beosztottjaiktól teljes mértékben megkövetelik
hivatásuk magas szintû gyakorlását.
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Osztály

Kalocsai Kezelő-Lap
2002. 12. 31. 2003. 01. 01.

2005. 12. 31.

Belgyógyászat

96

96

86

Igeggyógyászat

30

27

27

5. oldal
2007. 03. 31-ig
86

2007. 04. 01-től
50

113

113
27

65
15

42

2009. 11. 19-től
50

65

15

Sebészet

60

47

42

Szül.-nőgyógyászat

36

28

28

35

Gyermekgyógyászat

30

30

15

15

15

0

6

6

6

6

6

6

Pszichiátria

68

68

68

52

52

52

Tüdőgyógyászat

76

76

76

76

60

60

Fül-orr-gégegyógyászat

20

0

0

0

0

0

422

378

348

332

261

246

70

Intenzív osztály

Aktív ágyak száma összesen:

70
28

63
28

35

63

28

Krónikus belgyógyászat

37

37

37

37

74

74

Krónikus pszichiátria

30

30

30

46

46

46

0

0

0

0

49

49

18

18

18

18

16

16

0

0

0

0

16

16 (krónikus)

Belgyógyászati rehabilitáció
Pszichiátriai rehabilitáció
Tüdőgyógyászati rehabilitáció
Krónikus ágyak száma összesen:
Fekvőbeteg-ágyszám összesen:

85

85

85

101

201

201

507

463

433

433

462

447

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

Az új szemlélet megvalósítását elõsegítve megkezdõdött egy építészetileg
és technikailag új kórházi komplexum
kialakítása is. Elsõ ütemben, 1999-re
kétmilliárd forintos beruházással új mûtéti tömb épült, mely helyet adott az intenzív osztálynak, a központi laboratóriumnak, a központi sterilizálónak és
az endoszkópos részlegnek is. 2004-ben
kezdõdött, 2006-ban fejezõdött be az 1,5
milliárd forint költségvetésû rekonstrukció második üteme, melynek során a
fekvõbeteg-ellátás komfortfokozatának
javítását és az új minimumfeltételek biztosítását tûztük ki célul. Ebben a második ütemben az elöregedett közmûvek
rekonstrukciójára is nagyrészt sor kerül.
A betegek gyógyulásáért folytatott
küzdelem során szoros együttmûködést
alakítottunk ki az alapellátás dolgozóival, hiszen õk az „egészségügy végvárainak katonái”. Õk azok, akik elõkészítik és befejezik a kórházban végzett
munkánkat. Nélkülük minden fáradozásunk hiábavaló lenne. Megvalósult a
kórházi és a háziorvosi számítógépes
rendszer összekötése, melynek révén lehetõséget tudunk teremteni a kétirányú
adatközlésre, megszüntetve ezzel a betegek felesleges oda-vissza küldözgetését.
Most szóljunk néhány szót intézményünk célkitûzéseirõl!
Igyekszünk nem csak épületeinkben
és mûszerezettségünkben megújulni. Korszerû szemléletváltással arra törekszünk,
hogy betegeink maximális elégedettséggel távozzanak intézményünkbõl. Kórházunk vezetése fontosnak tartja, hogy
megismerjük és teljesítsük a betegek, a
lakosság és a tulajdonos igényeit. Folyamatosan figyeljük és felmérjük a szolgáltatásainkkal szemben támasztott elvá-

rásokat, kölcsönösen elõnyös kapcsolatokra törekszünk az ellátásban részt vevõ más intézményekkel. Vállaljuk, hogy
a betegek érdekeit szem elõtt tartva a
mindenkori finanszírozási rendszerben
biztosítjuk az elérhetõ legmagasabb szintû szolgáltatást.
A kórházi osztályok, kórtermek
komfortosabbá tételével, valamint az
egészségügyi dolgozók lelkiismeretes
munkájával nemcsak a betegek gyógyulásához, hanem lelki egyensúlyuk
helyreállításához is igyekszünk hozzájárulni. Megteszünk minden tõlünk telhetõt azért, hogy elnyerjük és meg-

Kápolnánk alkalmas a lelki elcsendesedésre

tartsuk a hozzánk forduló betegek bizalmát. Amennyiben az önök tapasztalata szerint ennek eleget tudunk tenni,
akkor teljesítettük küldetésünket.
Reméljük, hogy betegként minél ritkábban kénytelen ön igénybe venni az
egészségügy szolgáltatásait, ha azonban
a sors erre kényszerítené, forduljon hozzánk bizalommal. Mindent el fogunk
követni azért, hogy ön vagy hozzátartozója mielõbb visszanyerje egészségét.
Tisztelt Betegünk! Köszönjük, hogy
bizalmával megtisztelt bennünket!
Baranyainé Vörös Anikó,
rendelõintézeti vezetô asszisztens
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Kazánház-felújítás, fûtés-korszerûsítés
Kalocsa Város Önkormányzata – a Környezet és Energia Operatív Program keretében –
pályázatot nyújtott be a kórház elavult hõszolgáltatásának korszerûsítése érdekében. A pályázatot megnyerte. Jelenleg folyamatban van a kivitelezésre a közbeszerzési eljárás
elõkészítése. Várhatóan még ebben az évben elkezdõdik a tényleges kivitelezõ munka, a fûtés
és hõszolgáltatás korszerûsítése. A majd négyszázmillió forintos projekt több mint felét az elnyert pályázati összeg fedezi, a saját erõt az önkormányzat biztosítja.

Az eddigi rendkívül elavult, rossz hatásfokkal, drágán, környezetszennyezõ
módon elõállított gõzre épülõ rendszert
fogják átalakítani. Gõz helyett meleg víz
lesz az energiahordozó. A kórház technológiai mûködéséhez a jövõben nincs szükség a korábbi 10 bar nyomású gõz
elõállítására, a gõzzel üzemelõ berendezések – sterilizálók, mosoda, párásító stb.
– sokkal kisebb mértékben felmerülõ
igényét gyorsgõz-fejlesztõ önálló egységek fogják a továbbiakban kielégíteni. A
rossz hatásfokú gõzt elõállító kazánt
meleg vizet elõállító kazánnal váltják ki,
mégpedig úgy, hogy a hõszûkséglet felét
alternatív tüzelésû gáz-, illetve olajtüzelésû kazán fogja ellátni (így gázhiány
esetén is képesek vagyunk csökkentett
üzemmódban olajjal fûteni), a fennmaradó ötven százalék energiaigényt pedig
két kondenzációs – nagyon modern –
meleg vizes kazán fogja biztosítani. A

kazánok a szükségleteknek megfelelõen,
kaszkád kapcsolási módban üzemeltethetõek. A különbözõ teljesítményû ilyen formában mûködtetett kazánok segítségével
jól lehet igazodni a pillanatnyi kórházi
igényekhez, illetve az idõjárás változásaihoz, a fûtõberendezések a lehetõ legoptimálisabb módon, a legjobb hatásfok közelében üzemeltethetõek. A környezet hõterhelése is csökkenthetõ, mert a régi,
elavult gõzkazánok 180 fokos kibocsátott
égéstermékéhez képest az új rendszer által
kibocsátott gáz hõmérséklete csupán 7080 fokos. Manapság sokat beszélünk a
globális felmelegedésrõl, illetve annak
veszélyérõl, melynek egyik okozója a
megemelkedett szintû CO2 kibocsátás. A
korszerûsítés nagymértékû gázmegtakarítással is jár, mely által jelentõsen
csökken az üvegházhatásért felelõssé
tehetõ egyik alkotóelem, a széndioxid-kibocsátás is.

A pályázati követelményeknek
megfelelõen huszonöt százalékban
megújuló energiaforrás felhasználására
is sor kerül, így hatvanöt vákuumcsöves napkollektort telepítünk az egyik
épületünk tetejére használati meleg víz
elõállítására. A napkollektorok által
megtermelt és meleg víz elõállítására
már nem használt energiát – abszorpciós hûtõvel – a mûtõklímák levegõjének hûtésére tudjuk fordítani, tehát a
meglévõ kompresszoros folyadékhûtõberendezés kevesebb villamos energia felhasználásával takarékosabb üzemben mûködhet.
A használati meleg vizet a felhasználási helyek központjában – közel a
napkollektorokhoz – állítjuk elõ, ezzel is
csökkentve a szállítási hõveszteséget.
A fûtéshálózat korszerûsítésének
elsõdleges célja a költségek csökkentése. A gázenergia-megtakarítással, a
kevesebb károsanyag-kibocsátással
pedig környezetvédelmi célokat tudunk megvalósítani a pályázati kiírásnak
és a környezettudatosságnak megfelelõen.
Pásztor László
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Alapítvány, mely a kórházért, a betegekért született
A Kalocsai Kórházért, Betegeinkért
Alapítványt kórházunk dolgozói alapították 2004. október 25-én.
Alapítványunk fõ célja, hogy intézményünk korszerû, 21. századnak
megfelelõ mûködéséhez anyagi (gyógyításhoz mûszerek, eszközök) és tartalmi
(szellemi-korszerû ismeretek megszerzése) segítséget nyújtson. A lassan hat éve
mûködõ civil szervezet – egyebek mellett
– az alábbi feladatokat tûzte maga elé
alapító okiratában:
• A kalocsai kórházban ápolt betegek
gyógyításához szükséges modern gyógyászati eszközök és berendezések beszerzése, illetve támogatás nyújtása, ezek a
kalocsai kórház által történõ beszerzéséhez.
• A gyógyulást, illetve a rehabilitációt
elõsegítõ kézi eszközök beszerzése a betegek közvetlen használatára.
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

• Az egészségmegõrzés területén
szükséges felvilágosító tevékenység kifejtése, annak támogatása.
• A kórház orvosai, egészségügyi szakdolgozói továbbképzésének, tudományos
rendezvényen való részvételének támogatása
a magasabb szintû betegellátás érdekében,
amelynek során elõnyt élveznek a fiatal, pályájuk elején járó szakemberek.
• A modern medicina szerint leghatékonyabb gyógyászati kezelések elsajátítását
célzó tudományos rendezvények szervezése, finanszírozása.
• A fentiekben felsorolt alapítványi
célok megvalósítása érdekében fejtsen ki
hatékony szervezõ, ösztönzõ és felvilágosító tevékenységet.
Közhasznú tevékenységként egészségmegõrzést, betegségmegelõzést, gyógyító-,
illetve egészségügyi rehabilitációs tevékenységet, nevelést, oktatást, képességfejlesztést
és ismeretterjesztõ tevékenységet látnak el.
Az alapítvány céljaival azonosulni tudtak a
Kalocsa környéki vállalkozók, polgárok is. Ezt
mi sem bizonyítja jobban,

Kérjük, segítse Ön is célkitûzéseink megvalósítását!
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mint az, hogy a 2010-ben közzétett felhívásukra jelentõs támogatás érkezett,
melybõl a kórház ultrahangkészülékéhez
vizsgálófejet tudtak vásárolni. Az alapítvány segítette a kórháznak a mûtõkben
használt laparoszkópos mûszerhez is a
„klipp rakó” eszköz megvételét. És a felsorolás még korántsem ért véget.
Folyamatosan támogatást nyújtanak az
orvosok, szakdolgozók továbbképzéséhez, tudományos konferenciákon történõ
részvételéhez. Jelentõsen támogatták a
Magyar Neurofiziológiai Társaság 44.
kongresszusát, mint országosan is jelentõs eseményt.
Örömmel tölti el az alapítókat, hogy
évrõl évre növekszik az alapítvány személyi
jövedelemadó 1%-ának felajánlásából származó jövedelme is.
A támogatások odaítélésérõl a kuratórium dönt.

