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INGYENES IDŐSZAKI LAP

Megjelenik félévente

JÁRVÁNYKÓRHÁZ, MENHÁZ... KOMOLY BERUHÁZÁS ELÔTT ÁLLUNK...

Kórháztörténet Biztonságos betegellátás a célunk
„Kórház, menház, járványkórház
építése... Lelkem ideálja és vágyaim netovábbja volt Orosházán egy községi
kórházat állítani, melyre éppoly szüksége van a községnek, mint orvosra...
szüksége van az orvosnak kórházra, mely
a szükséges mûszerekkel fel van szerelve, hogy a beteg testbõl könnyebben állíthasson elõ ép, egészségeset!” – olvasható dr. László Elek írásában az 1890-es
évekbõl. Dr. László Elek Orosháza elsõ
orvosa volt, az õ kezdeményezésére alapítottak a településen járványkórházat
1892-ben, majd 1902-ben új menház is
létesült.
Ebben a történelmi korban még az
egészségügy kérdését együtt kezelték a
szegénykérdéssel, hiszen a szegények
egészségügyi ellátása okozott nagy
problémát.
Folytatás a 8. oldalon

Tisztelettel köszöntöm az olvasót
abból az alkalomból, hogy kórházunk
mindennapjairól, eredményeinkrõl, terveinkrõl mostantól írott formában is
tájékoztathatjuk betegeinket. Kórházi
újságunk elsõ számát tartja kezében a
tisztelt olvasó. A késõbbiekben féléves
rendszerességgel kívánjuk megjelentetni kiadványunkat az aktualitásokkal,
a betegeket érintõ változásokkal, a
kórház életét bemutató írásokkal. Terveink között szerepel a betegek jogairól
szóló rendelet boncolgatása, aktuális
egészségpolitikai hírek és egészségfejlesztési kérdések ismertetése. Kórházunk az elmúlt egy évben nagy változásokon ment keresztül, ennek a
folyamatnak a bemutatását is célul tûztük ki. Komoly beruházás elõtt állunk,
amely a kórház életét – és fennma-

radását is – meghatározza
az elkövetkezendõ évtizedekre. Ennek a jövõnek a
megalapozásán fáradozunk
most. Olyan életképes, fenntartható kórház kialakítására törekszünk, amely biztonságos betegellátást biztosít annak a közel 100 000
lakosnak, akik az ellátási körzetünkben
megtiszteltek bennünket azzal, hogy
egészségügyi problémáikkal hozzánk
fordultak. Nem könnyû feladatra vállalkozunk egy olyan gazdasági környezetben, ahol a mindennapi létfenntartásért küzdünk. Reméljük, hogy a tisztelt olvasó azzal az elfogulatlan kritikával és jóindulattal forgatja lapunkat,
amilyen odaadással és alázattal mi megírni szándékoztunk.
Dr. Kalmár Mihály, fõigazgató
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Belgyógyászati – non invazív – intézet
Vezetõje: dr. Hudák János, fõorvos
Az orosházi kórház a betegellátás
színvonalának javítása érdekében, a gazdálkodás hatékonyságának javulását
remélve 2010. áprilistól a merev, hierarchikus kórházi osztályos rendet mátrix
szerkezeti átalakításokkal kívánta életképessé tenni. Hat intézetet alakított ki,
amelyek biztosítják a modern betegellátás feltételeit és a kórház túlélését a
nehéz gazdasági helyzetben. A korábbi
osztályok szakáganként mûködnek az új
struktúrában, az egymáshoz közelálló
szakágakat intézeti irányítás alá vonták.
A hat intézet közül a legnagyobb mátrix

Biztonságban a betegek a cardiológiai õrzõben

a belgyógyászati – non invazív – szakág,
dr. Hudák János fõorvos vezetésével.
Orvosszakmai tevékenységünk szervezeti átalakításáról van szó – nyilatkozta
dr. Hudák János. – A kórház fennállásának több mint negyven éve alatt a belgyógyászati szakágon belül már több
változás is történt. Kezdetben két belgyógyászati osztállyal indult a betegellátás. Az évek során specializálódott az
ellátás. Mintegy 15 éve már külön osztályként kezdett mûködni a kardiológia,
majd különvált a gasztroenterológiai is.
Az egyes szakterületeket csak úgy
lehet mûködtetni, hogy minden részlegen külön szakorvosgárda és jól felkészült, magasan képzett nõvérgárda
dolgozik. A jelenlegi intézeti rendszer
kialakítása során a non invazív intézethez tartozik továbbra is a belgyógyászati, továbbá a kardiológiai, neurológiai, valamint a gasztroenterológiai szakág. Az egyes szakágak mûködtetése a legfontosabb feladatunk. A belgyógyászati szakág vezetõje dr. Kovács
Irén fõorvosnõ, a kardiológiai szakágé

dr. Lakatos Ferenc
fõorvos, a neurológiát a továbbiakban is dr. Török
Ágnes fõorvosnõ
vezeti, míg a gasztroenterológiai szakterületet az intézet vezetése mellett dr. Hudák János
irányítja. A belgyó- Dr. Hudák János
gyászati intézet szoros kapcsolatot tart
fenn a sürgõsségi betegellátó osztállyal,
valamint a diagnosztikai intézettel, a
társszakmákkal és a járóbeteg-szakellátással.
Az intézet legfõbb feladata a belgyógyászat egyes szakágain, továbbá a
neurológián belül az osztályos ellátást
igénylõ betegek és a speciális esetek elõjegyzés keretén belül történõ ellátása.
Az intézeti szerkezet lehetõséget ad a
racionálisabb gazdálkodásra, a rendelkezésre álló anyagi források jobb kihasználására s az optimálisabb munkaerõ-gazdálkodásra.
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Invazív intézet
Vezetõje: dr. Toldi Attila
Az orvosszakmai szervezeti átalakítás során az egyik legnagyobb intézet
lett a mûtétes szakmákat átfogó invazív
intézet. Vezetõje dr. Toldi Attila, aki egyben a saját szakterületét, az urológiát is
irányítja. Az intézethez tartozik a sebészet dr. Zöllei István és a traumatológia
dr. Szelényi Zoltán vezetésével. A sze-

Mûtétre készülnek az urológiai mûtôben

mészetet továbbra is dr. Gyenes Ágota
irányítja, a fül-orr-gégészet vezetõje
pedig dr. Keszthelyi Beáta. Az intézetek
létrehozásának célja, hogy a nehéz gazdasági helyzet és a rendkívül kedvezõtlen
egészségügyi finanszírozás ellenére is minõségi munkát tudjanak garantálni a
kórházhoz tartozó ellátási terület lakóinak. Ezek az osztályok április 1-jétõl egy
gazdasági egységet alkotnak, de helyileg maradtak a megszokott helyükön.
– Az összevonás lényege, hogy gazdaságosabb mûködést eredményezzen,
optimálisabbá tegye az anyag- és eszközfelhasználást – tudtuk meg dr. Toldi
Attilától. – Ezáltal lehetõség nyílik a többletellátásra is. A versenyképesség megtartása mellett szól az is, hogy a jövõben
olyan mûszereket, berendezéseket vásárolhatunk, amelyet több mûtétes szakma
is fel tud használni a betegellátás során.
A soron következõ lépés a mûtõsnõk és
mûtõsegédek munkájának összehangolása. A kórház központi mûtõblokk
kialakítását tervezi, ezzel komoly megtakarítás érhetõ el. A mûtõszemélyzet

jelenleg forgárendszerben tanulja meg
más mûtétes szakmák rejtelmeit. A
hétvégi betegellátás
gördü lé keny sége
érdekében azokban
a szakágakban, ahol
hétvégén kevesebb
beteg marad az intézetben, összevo- Dr. Toldi Attila
násokat kezdeményeztünk. Az urológiai,
a fül-orr-gégészeti és szemészeti szakág
betegeit hétvégére egy ellátási helyre
csoportosítottuk.
Az érintett szakágak szakdolgozói
már egy ideje tanulják a társszakmák
szakápolási feladatait, így lehetõség
nyílik arra, hogy a hétvégi összevonásokkal szakdolgozói létszám szabaduljon
fel. Ezzel a nõvérek hét közbeni leterheltsége nagyobb lesz ugyan, de több
hétvégén tudunk pihenõidõt biztosítani
számukra. Ezzel megvalósul egy racionálisabb bérgazdálkodás is úgy, hogy
nem sérül a szakmaiság.
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Csecsemõ-, gyermek- és anyavédelmi intézet
Vezetõje: dr. Varga Sándor
Az új struktúra szerint az intézethez
tartozik a szülészet-nõgyógyászat, az
újszülött- és a gyermekosztály. Az ezen
belül mûködõ két szakág a szülészetnõgyógyászat, dr. Patakfalvi János szakágvezetõ fõorvossal az élen, a gyermekés újszülöttosztály vezetõje szakmailag
dr. Varga Sándor.
– A kedvezõtlen finanszírozás és a
mindennapi gondjaink mellett is azt vallom, hogy a betegellátás minõsége nem
sérülhet – tudtuk meg Varga fõorvos
úrtól. – Ma egy egészségügyi vezetõnek
a szakmai munka mellett komoly erõket
kell fordítani a tervezésre, a pénzügyi
területre. Az új kórházmenedzsment felállása óta controlling csoport mûködik a kórházban, amely „õrködik” az intézeti struktúra hatékonysága felett. A hetenkénti megbeszéléseken minden intézetvezetõ szembesül az intézete teljesítményével, hol van javítanivaló, hogyan alakulnak a súlyszámok és az ágykihasználtság. Ennek ismeretében lehet ütemezni az ellátást.
A nõgyógyászati járóbeteg-szakellátásról az intézetvezetõ fõorvos elmondta,

hogy megoldódni látszik a terület évek
óta tartó problémája: Dr. Kincses László
kandidátus személyében olyan szakembert találtak, aki nemcsak a szakrendelést vezeti, hanem aktív részt vállal a
prevencióban és a nõgyógyászati szûrõvizsgálatokban is. A szakorvos-utánpótlás is kedvezõ irányba alakul, dr. Nagy
Gabriella gyermek-endokrinológia és diabetológiai, dr. Király Csaba gyermekgyógyászati szakvizsgára készül. Dr.
Bodanea Izabella szülészet-nõgyógyá-

A legifjabb ellátottak

szatból szakvizsgázik hamarosan. A
tervek között szerepel a gyermeknõgyógyászati és
gyermekultrahang
rendelés bevezetése,
jelenleg a szakemberekkel folynak
tárgyalások.
– Szakembere- Dr. Varga Sándor
ink mindamellett, hogy továbbképzik
magukat, komoly tudományos munkát
végeznek. Új mûtéttechnikákat sajátítanak el, amellyel javítható az ellátás minõsége.
Az informatika terén is fejlesztéseket terveznek: szeretnének bizonyos
orvosi dokumentációkat (pl. zárójelentéseket) e-mailen kiküldeni, ezzel csökkenthetõek a kiadások. 2011 tavaszán
tudományos rendezvényt szerveznek munkatársaikkal: Orosházán kerül megrendezésre a Magyar Gyermekgyógyász
Társaság dél-alföldi regionális tanácskozása.
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Diagnosztikai intézet
Vezetõje: dr. Hajzer Ildikó
A Diagnosztikai Intézet – vezetõ fõorvosa dr. Hajzer Ildikó – , feladata, hogy a
betegek és más személyek vizsgálati anyagaiból az orvosok részére az egészségi
állapot megítélésére alkalmas információt
szolgáltasson. A Diagnosztikai Intézet
négy szakágat foglal magába: a klinikai
laboratóriumi diagnosztikai szakág, a patológia, a radiológiai diagnosztikai szakág
és a véradó. A klinikai laboratóriumi diagnosztikai szakág szakágvezetõ fõorvosa
dr. Berecz Emese. A laboratórium az igényeknek megfelelõen végez diagnosztikai
vizsgálatokat vérbõl, vizeletbõl, bizonyos
testnedvekbõl. A vizsgálatok közé tartoznak a hematológiai, hemosztázis-, klinikai
kémiai, szerológiai vizsgálatok, bizonyos
hormonszint-meghatározások, bizonyos
tumormarkerek mérése, vizelet- és székletanalízis. A laboratóriumi vizsgálatok beutalókötelesek, és a betegeket minden munkanapon délelõtt 7–9.45 óra között várja a
szakág. A patológiai szakág szakágvezetõ
fõorvosa dr. Intzédy Katalin. A patológián
kórszövettani, ginekocitológiai, aspirációs
citológiai vizsgálat, illetve kórboncolás vég-

zése történik. A kórszövettani vizsgálat
során a sebészeti és diagnosztikus beavatkozásokból nyert vizsgálati minták,
szövettani anyagok feldolgozása, véleményezése történik, beleértve az intraoperatív gyorsfagyasztott diagnosztikát is. A
ginekocitológiai vizsgálatok során cervix
citológiai (nõgyógyászati) vizsgálatok készülnek. Ennek a vizsgálatnak a segítségével nem mûtéti úton nagy pontossággal mûtét elõtt diagnózishoz lehet
jutni. A kórboncolás során a kórházban elhunytak és a területi halottak kórboncolása
történik. A radiológiai szakág, melynek
szakágvezetõ fõorvosa dr. Sebõk Edit, ké-

Betegfogadásra kész a computer tomográf

palkotó diagnosztikai tevékenységet
folytat a járó- és
fekvõbeteg-ellátásban. Konvencionálisan, a röntgenvizsgáló módszerrel
mellkas-, csont-,
ízületi és egyéb
felvételek készülnek. Ide jönnek a Dr. Hajzer Ildikó
betegek nyelõcsõ-, gyomor-, vékony- és
vastagbél kontrasztanyagos vizsgálatra is.
Röntgen (átvilágítás) vezérelt endoszkópos vizsgálatokat is végzünk. Lehetõség
nyílik ultrahang-diagnosztikára, mammográfiára és CT-vizsgálatokra is. A betegfogadás járó beteg részére elõjegyzés alapján
történik munkanapokon. A röntgenvizsgálatok beutalókötelesek.
A véradóban – melynek szeptember
1-jétõl megbízott vezetõje dr. Mencser
Krisztina – vércsoport-meghatározáson és
a hozzá tartozó feladatokon kívül a
véradás megszervezése és kivitelezése a
feladat.
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Rehabilitációs intézet
Vezetõje: dr. Floszberger Péter
— Két szakág, a krónikus és a rehabilitáció tartozik hozzánk, valamint Gyopáros fürdõgyógyászata. Intézetvezetõként a szakmai irányítás mellett a gazdaságos mûködés biztosítása a feladatom,
miközben irányítom a rehabilitációs szakágat. A krónikus szakág vezetõ fõorvosa
dr. Somos Beáta. Ez utóbbi szakág abban
az új, nagyon modern egységben mûködik, amely tavaly februárban készült el. A
nyolcvan ágy kihasználtsága 80-90 százalékos — mondta az intézetvezetõ. A
krónikus ágyakkal tehermentesítik az
aktív (traumatológia, belgyógyászat,
sürgõsségi) osztályokat, de nagy segítséget nyújtanak a beteg hozzátartozó
ápolását vállalni nem képes családoknak
is. Akik megtesznek mindent szerettük ellátásáért, ám egy váratlan helyzet miatt
segítségre szorulnak, õk sem „kopogtatnak hiába” náluk. Behozhatják hozzátartozójukat házi orvosi beutalóval, de a
megromlott egészségi állapotú, egyedül
élõ ember esetében is segítenek az itt dolgozó szakemberek addig, amíg a szociális
otthoni elhelyezés megoldódik.

A rehabilitációs szakágban 15 mozgásszervi, 11 neurológiai, 13 belgyógyászati
rehabilitációs ágyon folytatják a gyógyító
munkát. - Ide osztályokról, szakrendelésekrõl kerülnek betegek mozgásszervi kóros megbetegedéssel, ortopédiai mûtétek,
idegsebészeti beavatkozások után, a porckorong betegségei okozta fájdalmak,
valamint stroke miatt. Itt végezzük az érés traumás betegek rehabilitációját is.

A sikeres gyógyuláshoz a betegek kitartása is kell...

Vannak fizioterápiás gépeink, tornatermünk, ahol gyógytornászok, logopédus,
pszichoterapeuta,
szakápolók, diplomás nõvérek, szociális munkás járul
hozzá a sikeres gyógyuláshoz. Egy maszszõrt is felvettünk Dr. Floszberger Péter
ebbe a folyamatba, a stroke betegek rehabilitációját pedig foglalkoztató terapeuta
segítené a jövõben - sorolta terveiket az intézetvezetõ, aki elárulta, sze-retnék elérni,
hogy a környéken mûtött orosházi betegek helyben gyógyulhassanak. A fõorvos szerint intézetük olyan terület,
ahol a szakági mûködéshez kellenek
ugyan gépek, de az emberi erõforrásra
sokkal nagyobb szükség van. A képzett
munkaerõ drágítja meg az intézet finanszírozását. Megfelelõ kompromisszumokkal azonban a szakmai és a gazdaságossági elvárásoknak képesek megfelelni.

Püspöki Zsolt osztályvezető ápoló képriportja
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Sürgõsségi intézet
Vezetôje: dr. Beck Zoltán
Az orosházi kórházban a sürgõsségi
betegellátó osztályt 2007-ben hozták létre.
Az április óta zajló szerkezeti átalakítások
után ez a részleg sürgõsségi szakágként
mûködik. Ehhez a szakághoz társult az intenzív terápiás osztály az aneszteziológiai
ellátással együtt. A dr. Beck Zoltán irányításával mûködõ sürgõsségi intézethez a területi ellátási kötelezettség alapján 97 ezer

Szokatlanul csendes a sürgõsségi ellátó osztály

lakos tartozik. A sürgõsségi állomásra érkeznek azok a betegek, akiknek akut ellátásra van szükségük. Itt történik az elsõ ellátás, és itt döntenek arról is, hogy szükség
van-e további kórházi kezelésre. A sürgõsségi fogadóállomáshoz diagnosztikai egységek is tartoznak: röntgendiagnosztika és
CT, valamint ultrahangos vizsgálatokra is
lehetõség van. A kórház földszintjének
déli szárnyán elhelyezkedõ sürgõsségi fogadóállomáshoz megfigyelõegység is tartozik, ahol 24 órás megfigyelésre van lehetõség kórtermeinkben. Ebben az épületrészben van ezen kívül a traumatológiai
mûtõ és a sokktalanító. Itt az életveszélyes
állapotba került betegek ellátása és állapotuk stabilizálása történik az intenzív terápiás szakemberek segítségével.
Az intézethez integrált intenzív terápiás osztály 1995 óta mûködik önálló egységként, magába foglalva az aneszteziológiai ellátást. Vezetõje dr. Ódri István szakágvezetõ fõorvos. Minden intenzív ágy
rendelkezik respirátorral, többparaméteres
örzõmonitorral, infúziós pumpával, központi oxigénnel és szívási lehetõséggel.

Az osztályon az orvosgárda mellett jól
felkészült intenzív
terápiás nõvérek és
diplomás ápolók
dolgoznak. A sürgõsségi szakág ügyeleti idõszakokban és hétvégeken
szakrendelõi feladatokat is ellát, hiszen Dr. Beck Zoltán
az urológiai, a szemészeti és a fül-orr-gégészeti betegek ellátása is itt történik.
A gyermekgyógyászati és szülészetnõgyógyászati esetek ellátását nem a sürgõsségi szakág végzi, ezek a betegek
ügyeleti idõben a kórházi ügyeleteket veszik igénybe. A sürgõsségi szakág nappal
konzíliumokat is biztosít az egyéb szakágak részére. A sürgõsségi szakág a megnyert sikeres pályázat kapcsán lehetõséget
kap a mûszerezettség javítására, a mûködés szakmai feltételeinek biztonságosabbá tételére, a személyi feltételek
javítására új szakorvosok és rezidensek alkalmazásával.
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JÁRVÁNYKÓRHÁZ, MENHÁZ, MAGÁNKLINIKA, SZÜLÕOTTHON, KÖZKÓRHÁZ

Kórháztörténet 1892-tôl napjainkig
Folytatás az 1. oldalról

Az igazi áttörést a kérdésben az
1935-ös esztendõ hozott, amikor dr.
Pálka István magánklinikát létesített a
Táncsics utcában négy kórteremmel és
két mûtõvel. Elsõsorban sebészeti és
nõgyógyászati esetek ellátásával
foglalkoztak. A magánkórházat 1950ben államosították, majd egy év
mûködés után az épületet szakrendelõnek hasznosították, a felszerelés
pedig átkerült az újonnan alapított
városi kórházba.
Hasonlóan sikeres kezdeményezés
volt dr. Sándor Béla szülõotthona és
magánkórháza, amelynek engedélyét
1926-ban kérte a hatóságoktól az
alapító. A 25 000 lakost számláló
nagyközség mellett a környéki
települések betegeit is ellátta az államosításig. Dr. Mlinarics József szülészorvos Kolozsvárról települt Orosházára.
Az 1930-as évek elején alapított Ady
utcai magánkórházában nemcsak nõgyógyászati és szülészeti betegeket láttak el, hanem egyéb orvosi szakmákat

is képviseltek. Az államosítást ez az in- ágyon kezdte meg mûködését az a kórtézet sem kerülte el, a szülõotthon átk- ház, amely napjainkban is meghatározó
erült a volt szakrendelõ épületébe, a intézménye a városnak. Az 1990-es
Könd utca sarkán.
években az egykor korszerûnek mondAz 1945-ben várossá nyilvánított ható épület rekonstrukciója lezajlott. JeOrosháza közgyûlésének elsõ in- lenleg 317 aktív ágyon és 119 krónikus
tézkedései között szerepelt a közkórház ágyon folyik a betegellátás közel 800 fõ
létesítése. Elõször az fentiekben említett dolgozói létszámmal. Az Orosháza Vászülõotthont alakították ki 14 ággyal, rosi Kórház napjainkban egy dinamikumajd kétszakmás közkórházat sz- san fejlõdõ, alapszakmákat felölelõ
erveztek 1952-ben. 1956-ban a szülõot- városi kórháznak felel meg.
thon és a kórház egyesült 76 ággyal. 1958-ban
újabb szakma csatlakozott, kialakult a tüdõosztály. A város gazdasági és ipari fejlõdésének köszönhetõen 1961ben a Minisztertanács
elrendelte a városban
egy új 400 ágyas kórház
felépítését. Az alapkõletétel 1962-ben történt,
az új kórházat 1967-ben
adták át. A régi és új épületekben összesen 511 Az átadás ünnepélyes pillanata – 1967-ben
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