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Megjelenik félévente

Modernebb, tágasabb, szebb
sürgôsségi osztály

A rehabilitált betegek
elégedetten távoznak
Múlt év elején szakmai szervezeti átalakítást hajtott végre az orosházi kórház új
menedzsmentje. (Errôl korábbi számunkban részletesen írtunk.) Én a rehabilitációs intézet és szakág vezetôi
posztját pályáztam meg, sikerrel. A 80
ággyal mûködô krónikus szakágat belgyógyász, gasztroenterológus kollégám,
dr. Somos Beáta fôorvos asszony vezeti.
Sajnos a krónikus osztályok napi finanszírozása nagyon alacsony. Alapdíj
van, melyet az ellátandó esetektôl és
a kötelezô szakmai személyzet összetételétôl függôen szorzókkal egészítenek
ki. A krónikus osztályon ez 1,2 – ami
ágyanként, naponta kb. 6700 Ft.
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A fenntartó önkormányzat már korábban elfogadta a kórház stratégiai tervét, amelynek egyik fontos eleme a sürgôsségi osztály felújítására beadott sikeres pályázat megvalósítása. A felújításra a város 240 millió 256 ezer 800 forintot nyert. Az érintett
terület nagysága 1083 m², a felújítandó rész 109 m²-rel bôvül. A nyílt közbeszerzési
eljárást a Bólem Építôipari Kft. nyerte.

Folytatás a 2. oldalon ››

A munkaterület átadása után februárban kezdôdtek a külsô munkálatok,
lapunk megjelenésekor a fekvôbetegellátó rész felújítása folyik. Az építkezés elsô ütemében a járó betegek és a
mentôk fogadására új fedett bejáratot
építettek a sürgôsségi osztály túlsó, mosoda felé nézô oldalán, ami szakmai
szempontok alapján is szükségesnek mu-

tatkozott. A beérkezô betegeket tágas
fogadótér várja. A kórház udvarán új
burkolt utak épülnek, amelyek megkönnyítik a betegek fogadását. A járó
betegek ellátására szolgáló helyiségek
közül a felújítás nem érinti a sürgôsségi
osztályon lévô röntgendiagnosztikát és
a komputertomográfiás vizsgálót.
Folytatás a 3. oldalon ››

A kicsit más gyógyszertárak

A megszokott törzsvásárlói rendszerhez hasonlóan újra indítjuk a hűségpontok gyűjtését.
Már igényelhetik patikáinkban új, tartós plasztikkártyájukat, a BÓNUSZ kártyát. A kártyatulajdonosok 2011.
április 1-től kártyájuk felmutatásával és átadásával 10%
kedvezményben részesülnek nem vényköteles, TB által nem
támogatott, nem akciós gyógyszer vásárlása esetén valamenynyi Pingvin Patikában. Az új kártyán vásárlásaik után pontokat gyűjthetnek, melyeket később a törvényi szabályozásnak
megfelelően válthatnak be ajándékokra vagy szolgáltatásra.
A kártya használói sok egyéb akció és kedvezmény mellett
tájékoztatást kaphatnak az általuk szedett gyógyszerek kölcsönhatásairól
és tulajdonságairól.

Webáruházunkban több, mint 3000 termék közül
egy kattintással megrendelheti vény nélkül kapható
gyógyszereit, vitaminjait, étrend-kiegészítőit, kedvenc kozmetikumait és még sok egyéb terméket.

Kedvező árak, folyamatos akciók!
• Pingvin Patika, 5900 Orosháza, Győri Vilmos tér 1. Tel.: (68) 415-815
• Pingvin Gyógynövény és Reformház, 5900 Orosháza, Győri Vilmos tér 1. Tel.: (68) 510-075
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A rehabilitált betegek elégedettek
Folytatás az 1. oldalról ››

Ebbôl kell finanszírozni a beteg háromszori étkezését, gyógyszereit, a vizsgálatokat, a takarító-, tisztítószereket…,
illetve a személyzet költségeit. Az osztály összetételébôl adódóan ideálisan
hat-nyolc betegenként egy nôvérre len-

A betegek jól felszerelt tornateremben próbálják
visszanyerni régi erejüket

ne szükség mûszakonként. Ez a jelenlegi létszám több mint dupláját jelentené.
A rehabilitációs szakágon a betegek
nagyobb része önellátó, az ápolási igény
kevesebb, ellenben a szakdolgozói munka több. Az eredményes rehabilitáció
az orvosi munka mellett a gyógytornászok, szakápolók, diplomás nôvérek,
masszôr, fizioterapeuta, logopédus, foglalkozásterapeuta, pszichológus, ortopéd mûszerész, szociális munkás aktív
munkáját is igényli, jól felszerelt tornateremmel, ízületmozgató gépekkel, fizioterápiás készülékekkel, gyógyászati
segédeszközökkel együtt.
Amikor átvettem a szakág vezetését,
a 15 mozgásszervi rehabilitációs ágynak
1,4-es, a 11 neurológiai ágynak a krónikus ellátáshoz hasonlóan 1,2-es szorzója volt. A szakdolgozói létszámból is
hiányoztak munkatársak. A menedzsmenttel közösen a hiányzó kollégákat
pótoltuk, a tárgyi és személyi feltételeket, illetve a szükséges orvosszakmai
feltételeket biztosítottuk, így kérvényezhettük a szakmai szorzók emelését.

A novemberben történt bejárás a teljesítményünket 1,8-as szorzóval jutalmazta mind a 26 ágyon, ami jelentôs
bevételnövekedést jelent. A korábbi
6700, illetve 7800 Ft helyett több mint
10 000 Ft-ot kapunk betegenként, naponta. Bár ez még mindig nem fedezi a
költségeket, de legalább közelít a kiadásokhoz, csökkenti a deficitet.
Az a tapasztalatom, hogy a betegek
szeretik az osztályt, örömmel veszik fel
a kezeléseket, általában elégedetten,
jobb mozgásfunkcióval, kevesebb fájdalommal távoznak szakágunkról, örömmel jönnek vissza. Sajnos a 26 ágy elég
kevés, a várakozási idônk két-három hónap. Szeretném elérni, hogy az ágyszámot legalább 35-re tudjuk emelni.
Folyamatban van öt óra rehabilitációs
ambulancia üzemeltetésének kérelme.
Itt részben az új betegeket, részben a
kontrollvizsgálatra érkezôket tudnánk
fogadni, illetve lehetôség nyílna a gyógyászati segédeszközök felírására is.
Dr. Floszberger Péter,
a rehabilitációs intézet vezetôje

Dr. Török Julianna
Magánorvosi rendelés:
5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 4–6.

Telefon: 66/454-827
p csol

ó d á s a N a p fé ny v á r o s á b

Folytatás az 1. oldalról ››

Ezek a felújítás alatt is üzemelnek. A
második ütemben a járóbeteg-ellátó
részleg kap tisztasági festést, majd a
fekvôbeteg-részleg felújításával folytatódik az építkezés. Mivel a felújítás ideje alatt a betegellátás zavartalan lesz, a
fekvôbeteg-részleg átköltöztetése válik
szükségessé. Az elsô emelet nyugati
szárnyán mûködô gasztroenterológiai
szakág felköltözik az üresen álló negyedik emeleti nyugati szárnyra, míg az elsô
emeleten a sürgôsségi osztály fekvô betegeinek ellátása történhet. A felújítás
pár hetet vesz igénybe, addig kérjük a
betegeink szíves türelmét.
A sürgôsségi osztály megújuló fekvôbeteg-részlegén több beteg ellátására
nyílik majd lehetôség: elkülönítetten
ápolhatók az intenzív ellátást igénylôk és
a fertôzô betegek is. A jelenlegi traumatológiai mûtô a felújítás után sürgôsségi
mûtôként, illetve az egynapos sebészeti
esetek ellátására válik alkalmassá. Új nôvérfigyelô és nôvérdolgozó helyiség épül,
bôvülnek raktározási lehetôségeink, új

A munkálatok február közepén kezdôdtek, a befejezés május végére várható

tisztaruha-, gyógyszer- és ápolási eszközraktárat alakítunk ki, amely a biztonságos betegellátást szolgálja. Bôvülnek az
orvosi ügyeleti szobák, egyes részek új

kardiológus-belgyógyász szakorvos, fôorvos
magánrendelése csütörtökön 16–18 óráig
Elôjegyzés a 06-30/205-4238-as
telefonszámon munkanapokon 12–16 óráig

hétfô, szerda, péntek 11.00–12.30, 15.00–16.30, csütörtök 11.00–12.30

5900 Orosháza, Lehel u. 51. (Fehér Kígyó Orvosi Központ) 1. emelet

a n.

3. oldal

Modernebb, tágasabb, szebb…

Dr. Litvai Emôke

fül-orr-gégész és audiológus szakorvos
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Orosházi Kezelô-Lap

2011. április

burkolatokat is kapnak. Összességében
lerövidül és szabályozottá válik a betegek
útja, modernebb, tágasabb és szebb környezetben várjuk leendô betegeinket.

Dr. Böszörményi Jolán
BÔRGYÓGYÁSZ FÔORVOS
Rendelés ideje: szerda 15–17-ig. Rendelés helye: Orosháza, Fehér Kígyó Orvosi Központ
Bejelentkezés: +36-30/206-0332

BElgyógyászaTi és kardiológiai
MagánrEndElés 1987 óTa

A szegedi Alfa Hotel
25 szobával rendelkezik.
Pihenni vágyó vendégeinket
3 egyágyas, 21 kétágyas szobával,
illetve apartmannal várjuk.
Hat szobánk pótágyazható.
Minden szobánk klimatizált.
Szobánként kártyás beléptetôrendszerrel, fürdôszobával,
színes televízióval, minibárral,
telefonnal és internetezési
lehetôséggel várjuk vendégeinket.
60 fôt befogadó, légkondicionált,
technikai eszközökkel felszerelt
konferenciateremmel és 40 fôs,
exkluzív étteremmel állunk a kisebb
üzleti, baráti és családi rendezvények
rendelkezésére.

EGÉSZSÉGSZIGET
EGYESÜLET
OROSHÁZA

Fejlesztô foglalkozások
babáknak vízben • babaúszás

BElgyógyász, kardiológus, lipidológus,
hypErTonológus

Közhasznú egyesületünk foglalkozásai:
Szülésre felkészítés,
csecsemôgondozás,
babamasszázs

dr. lakaTos FErEnc

Jóga – korhatár nélkül
Egészséges életmód
• táplálkozás • ételallergiás
tanácsadás • dohányzásmegelôzés, leszoktatás

Vendégeink és autóik biztonságáról
kamerás megfigyelôrendszerünk
gondoskodik.

További információk a foglalkozásokról az alábbi honlapon találhatók:

Szeged, Teréz u. 30.
Telefon: 62/424-400; fax: 62/423-737
E-mail: info@alfa-hotel.hu

Adószám: 18389409-1-04

www.egeszsegszigetoh.net
E-mail: egeszsegszigetoh@citromail.hu

Echocardiographiás licEnc
Cím: Békéscsaba, Alsó Körös sor 21.
Rendelési idô: kedd 17–19, szombat 9–12 óráig
Elérhetôségek:
E-mail: lakatosferenc@hotmail.com
www.lakatosferenc.com
Mobil: 06-30/938-3433. Telefon: 06-66/325-943
Fax: 06-66/324-424
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Új vezetô a diagnosztikai intézet élén
Dr. Bohus Péter patológus szakorvos személyében 2011. január 1-jétôl
új vezetôje van kórházunk diagnosztikai intézetének. Lesz dolga bôségesen az elkövetkezendô idôszakban, hiszen az intézet több szakágat
foglal magában. Vegyük hát sorba ôket: patológia, véradó, labordiagnosztika és képalkotó osztályok. Az alábbiakban az ô tevékenységükkel
foglalkozunk részletesen.

Patológia: Az osztályon két szakorvos,
három boncmester, két citológiai és két
szövettani asszisztens dolgozik. Egy-egy
fô munka mellett kerül beiskolázásra
citológiai és szövettani szakirányú végzettség megszerzésére. Az osztály jellegénél fogva mind kontroll-, mind diagnosztikus funkciót tölt be a kórházban.
Éves szinten az 1000-1200 elhunytból
650 boncolást végzünk, 8000 citológiai
kenet és 4500 szövettani eset értékelésére is sor kerül. Az osztály 18 éve
épült, modern, jól felszerelt. Azon kevés osztályok egyike, ahol a hozadék
több, mint a ráfordítás.
Radiológia: Az osztályon öt szakorvos
és tizennégy asszisztens dolgozik. Az
asszisztensek közül kettônek fôiskolai

végzettsége van. Ambuláns és osztályos, mûszaki és ügyeleti tevékenységet látnak el. Csak diagnosztikai ellátást
végeznek. Az osztályon röntgen-, ultrahang- és CT-vizsgálatok folynak. Speciális beavatkozásként a testûri vékony
tûs aspirációs citológiai mintavétel is itt
történik. A kórház területén széttagoltan telepített osztályon, várhatóan az új
diagnosztikai tömb megépülésével, új
mûszerparkkal, könnyebbé válhat a diagnosztikai és osztályos munka szervezése.
Labordiagnosztika: Tizenhárom asszisztens napi 400 páciens 2000 vizsgálati
anyagát elemzi a százezer fôs területileg
hozzá tartozó körzetbôl. A vizsgálatok háromnegyed része ambuláns jel-

Véradó: Az invazív osztályok alap-háttérintézménye. Vérkeresés, szervezés,
véradás, terápiás vérlebocsátás tartozik
az alapfeladatai közé. Több más szervezettel tart kapcsolatot, úgymint az
Országos Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt. Az itt folyó munka precíz
adminisztrációt és asszisztensi tevékenységet igényel. Mégis, e tevékenység az egészségügy mostohagyereke.
Alulfinanszírozott terület, a benne dolgozók töretlen lelkesedése, a régi véradók hajlandósága, a háttérintézmények
összehangolt munkája biztosítja a biztonságos vérellátást

A Kórházi Alapítvány ötletét az 1980-as
évek közepén vetették fel a város akkori
vezetôi a kórház mûszerparkjának és
szellemi munkájának támogatására. Az
alapítók között találjuk az Orosházán kívüli régiók állami és gazdálkodó szerveit
is a teljesség igénye nélkül: az egykori
Üveggyárat, az ÁFÉSZ-t, az Állami Gazdaságot, az Orosházi Baromfi-feldolgozó
Vállalatot és több magánszemélyt. Az
alapítvánnyal olyan társadalmi és pénzügyi támogatást nyert a kórház, amely
lehetôvé tette, hogy minden évben az
alapítvány törzstôkéjének kamataiból
hozzá tudtak tenni egy keveset a szerény
állami forrásokhoz. Az alapítványi célok
megvalósítása érdekében az alapítványi
vagyon és annak hozadéka a kuratórium
esetenkénti döntése értelmében használható fel.
Az elmúlt években az alapítvány által
kiírt pályázaton jutott a kórház laboratóriumi készülékekhez, endoszkópos és

A Kórházi Alapítvány adószáma:
19055352-1-04
Bankszámlaszáma:
10402647-26410100-0000000

laparoszkópos eszközökhöz, traumatológiai, diagnosztikai, terápiás felszerelésekhez, mûtétekhez használatos
kézimûszerekhez, számítástechnikai eszközökhöz és gépekhez. Kórházunk az
alapítvány közremûködésével – svájci
adományokból – tudta berendezni a
2009 novembere óta teljes ágyszámmal
mûködô krónikus ápolási osztályt. Az
osztályon az ápolási eszközök és felszerelések nagy része adomány. Külön köszönetet mondunk a Svájcban élô Gabányi Géza úrnak, aki önzetlen segítségével
támogatja a kórházat. Közremûködése
nélkül szinte lehetetlen lenne beszerezni új eszközöket az ápoláshoz és betegellátáshoz.
A Kórházi Alapítvány alapító okirata
szerint támogatja a szakmai továbbkép-

IDEGGYÓGYÁSZ, AKUPUNKTÚRÁS ORVOS

Dr. Vincze Árpád

reumatológus, mozgásszervi
rehabilitációs, manuálterápiás,
radiológus intézetvezetô fôorvos

Dr. Petróczi-Kis Mária

tüdôgyógyász
szakorvos,
bronchológus

A mozgásszervi panaszok diagnosztizálásán, kezelésén kívül
lehetôség van ízületi ultrahangvizsgálatra, porcerôsítô injekciók
beadására, gyógyászati segédeszközök felírására.
Indokolt esetben az intézeti háttér is biztosított.
Hódmezôvásárhely, Medgyessy F. u. 6/C (Medicina ház):
hétfô 17–20 óráig, szerda 18–20 óráig
Bejelentkezés: 62/245-376
Orosháza, Kossuth L. u. 10–12, SOKE Optika: kedd: 15.30–17 óráig
Bejelentkezés: 68/412-711

5. oldal

Alapítvány a mûszerpark bôvítésére
és a szellemi munka támogatására

Dr. Floszberger Péter
várja a mozgásszervi betegségben szenvedôket.

RENDELÉSEK:

legû. Éves szinten a vizsgálati reagensek
költségvonzata 60 millió forint. A labordiagnosztika jelen fejlettsége és
gyorsasága nagyban hozzájárul sok betegség gyors és korrekt diagnózisához.
Az osztály az országos laborminôsítésen
kiválóan megfelelt. Várhatóan az új diagnosztikai tömbben a jelenleg használt mûszerpark nagy része lecserélésre
kerül.
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Rendel:
Orosháza, Fehér Kígyó Orvosi Központ
Szerda 16–17 óra
Tel.: 36-20/988-6634

Rendelés helye:
Gyula, Béke sgt. 42.
Rendelés ideje:
Kedd:
16.00–17.00 óráig

zéseket és rendezvényeket is. 1992-ben
vették fel a kapcsolatot a kórház akkori
vezetôi a Minnesotai Magyarok Szövetségével tanulmányutak szervezése céljából. Az elsô orvoscsoport – a négy
alapszakma képviselôi – 1993-ban utazott Minnesotába, ahol tájékozódtak a
szakmai kutatómunka lehetôségeirôl, a
betegellátás rendszerérôl, munkaszervezési kérdésekrôl. Az orvoscsoport ellátogatott a híres Mayo klinikára is. Az 1993as évtôl kezdôdôen az orosházi kórház
orvosai közül évente egy fô egy hónapos
idôtartamban ösztöndíjasként minnesotai tanulmányúton vehetett részt.
A Kórházi Alapítvány minden évben
felhívással fordul a kórház ellátási területén élô lakossághoz, hogy adója 1%-ával
segítse az alapítványt céljai megvalósításában. Erre kérjük olvasóinkat most is.
Segítségét és támogatását köszönjük:
A városi önkormányzat kórházának
menedzsmentje és a Kórházi Alapítvány

Dr. Duray Péter
Reumatológus, belgyógyász,
mozgásszervi rehabilitációs szakorvos,
sportorvos, Bemer mágnesterapeuta
RENDEL: Szeged, Bérkert Klinika, Bérkert u. 11.
Csütörtök: bejelentkezés alapján
Tel.: 06-62/55-20-20 vagy 06-20/966-7075

Csütörtök:
14.00–15.00 óráig

Orosháza, Zombai u. 1.
Kedd, csütörtök, bejelentkezés alapján.
Tel.: 06-20/966-7075

Telefon:
06-30/903-7109

INFO: www.berkertklinika.hu
www.bemer3000.hu, www.drduray.hu

Otthonában kényelmesen, kockázat nélkül
hozzásegítheti szervezetét a gyógyuláshoz
a pulzáló mágneses tér segítségével:

DR. DURAY GERGÔ
belgyógyász, mozgásszervi rehabilitációs szakorvos,
Bemer mágnesterapeuta

RENDEL:
Orosháza, Zombai u. 1. Hétfô: 16–18 óráig

BEJELENTKEZÉS:
06-30/373-8729 (06-30-drduray)
info: www.drduray.hu
Érrendszeri megbetegedés, cukorbetegség, reumatológiai
problémák, fájdalom, gyulladás, sportsérülés, törés esetén.

Ingyenesen kipróbálhatja otthonában.

Varga Éva – 70/702-9740
evawellnet@gmail.com

Vecsernyésné dr. Nemes Edina Ágnes
bôr-, nemigyógyász és kozmetológus szakorvos
Rendelés: Fehér Kígyó Orvosi Központ, Orosháza, Lehel u. 51. I. em. 11.
Csütörtök 15–17 óra

Bejelentkezés: +36-30/282-9537

• BELGYÓGYÁSZATI SZAKVIZSGÁLAT:
(EKG, vérnyomás-beállítás, vércukor-, koleszterin-,
trigliceridmérés, terápiabeállítás, szûrés)
• MOZGÁSSZERVI REHABILITÁCIÓS
ÁLLAPOTFELMÉRÉS
(gyógyászati segédeszköz felírása,
Bemer mágnesterápia)
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Jog az egészségügyi ellátáshoz

Az egészségügyi törvény külön fejezetben
szól a betegek jogairól és kötelességeirôl.
Ezek közül elôször az egészségügyi ellátáshoz való jogot szabályozza. Ez a jog
mindenki számára biztosítja az egészségügyi ellátást. Minden betegnek joga van –
jogszabályokban meghatározott keretek
között – az egészségi állapota által indokolt, megfelelô, folyamatosan hozzáférhetô és az egyenlô bánásmód követelményének megfelelô ellátáshoz. Minden
betegnek joga van sürgôs szükség esetén
az életmentô, illetve a súlyos vagy maradandó egészségkárosodás megelôzését
biztosító ellátáshoz, valamint fájdalmának
csillapításához és szenvedéseinek csökkentéséhez. A betegnek a törvény szerint
joga van az állapota által szakmailag indokolt szintû egészségügyi szolgáltató és –
ha a jogszabály kivételt nem tesz – a vá-

BETEGJOGI KÉPVISELÔ: Motyovszki Edit
Fogadóóra idôpontja: Páratlan héten (elsô és harmadik) csütörtökön 12.00–15.00
óráig. Páros héten (második és negyedik) csütörtökön 11.30–15.00 óráig
Fogadóóra helye: rendelôintézet (5900 Orosháza, Könd u. 59.), III. em. 311.
Telefon: +36-68/411-166/676; +36-20/489-9538; +36-20/489-9538

lasztott orvos egyetértésével az ellátást
végzô orvos megválasztásához, amennyiben az egészségi állapota által indokolt
ellátás szakmai tartama, az ellátás sürgôssége vagy az ellátás igénybevételének
alapjául szolgáló jogviszony ezt nem zárja
ki. Az orvosválasztás joga az egészségügyi
szolgáltató mûködési rendjének megfelelôen gyakorolható. Az intézményeket
köti a területi ellátási kötelezettség, ennek teljesítése az elsôrendû, ezért más
ellátási területrôl érkezô beteg ellátási
igényét emiatt elutasíthatja. Amennyiben

a beteg az adott egészségügyi szolgáltatónál nem részesíthetô az egészségi állapota
által indokolt legrövidebb idôn belül a
szükséges ellátásban, tájékoztatni kell ôt
arról, hogy az adott ellátás mely egészségügyi szolgáltatónál biztosítható vagy elérhetô. A törvény azt is rögzítette, hogy a
betegnek joga van az ellátó orvossal a magyar nyelvû kapcsolattartásra. Ez a rendelkezés azért került be a törvénybe,
mert egyre több hazánkban a nem magyar
anyanyelvû orvos vagy orvostanhallgató.
(Folytatjuk)

Szociális munka a betegek körében
Feladatom a kórházban tartózkodó betegek szociális problémáinak megoldása.
Ezek a problémák nagyon különbözôek.
Az elmúlt hónapokban a legtöbb tennivalóm a krónikus osztályon volt. A kórházi ápolás befejezését követôen sokszor
a család nem tudja vállalni a beteg gondozását, esetleg nincs is hozzátartozó,
ilyenkor a megoldás az idôsek bentlakásos otthoni elhelyezése. Mivel ez egy
nehéz döntés, segítô beszélgetések elôzik meg. Ezt követôen tájékozódom a
környezô intézmények lehetôségeirôl,
aztán ismét egy nehéz döntés: melyik
otthonba szeretne menni a beteg, figyelembe véve az egészségi állapotát és a
jövedelmét. Vannak személyek, akik nagyon alacsony jövedelemmel rendelkeznek, mondjuk csak rendszeres szociális
járadékkal, azaz 27 000 forinttal havonta. Számukra az otthonba történô bejutási lehetôség nagyon korlátozott. Az
intézményekben a havi térítési díj eltérô. Van, ahol 58 400, másutt 75 000,
megint másutt 82 000 forint… A jogszabály értelmében, ha a kérelmezô
jövedelme nem éri el a térítési díj összegét, úgy jövedelmének 80 százalékát kell
számítani térítési díjként. A gyakorlatban ezek az emberek sokáig a várakozólistán maradnak, több intézményben
történô próbálkozás esetében is.

Várnainé Imre Gizella szociális munkás diplomáját 2008 júliusában szerezte meg Gyulán, a Tessedik Sámuel Fôiskolán.
2010. október 20. óta dolgozik a kórházban mint szociális
munkás. Ezt megelôzôen 1989. február 1-jétôl 2010. október
19-ig a magyarbánhegyesi önkormányzat polgármesteri hivatalában szociális ügyekkel foglalkozott.

Az elhelyezés intézésénél szükséges
a kérelem (nyomtatvány) kitöltése, aláírattatása és a hozzá tartozó dokumentációk, igazolások beszerzése (egészségügyi állapotra vonatkozó igazolás, vizsgálati eredmények, jövedelemigazolás,
személyi igazolvány stb.) Az ügyintézés
együttmûködést igényel a betegtôl, a
hozzátartozótól, az osztály fôorvosától,
a fônôvértôl, valamint a befogadóintézmények ügyintézôitôl.
Az idôskorúak mellett a gyermekosztályon tartózkodók közül is vannak,
akik közvetlenül vagy közvetve szociális
problémával küzdenek. Sajnos nem egy
esetben felmerült a bántalmazás kérdése is, vagy a gyermek/gyermekek hazavitelének a problémája. Itt nagyon fontos az információcsere, a gyors jelzés a
lakóhely szerint illetékes gyermekjóléti
szolgáltatás, családsegítô, védônô felé az
intézkedésük érdekében.
A legtöbb beteg és hozzátartozó tájékoztatást, tanácsadást kér. A tájékozta-

tás jellege eltérô. A legjellemzôbb: a
közgyógyellátás, mozgáskorlátozottak
kedvezményei, lakásfenntartás, házi segítségnyújtás, szociális étkezés feltételei, igénybevételének módja.
A segítô beszélgetés során többször
kiderül, hogy a betegnek több megoldandó problémája is akad, mint például
fogyatékossági támogatás igénylése,
nyugellátásának átirányítása, hozzátartozó felkutatása vagy hivatalos okmányok, dokumentációk pótlása.
A segítségnyújtáshoz, a probléma
megoldásához a szükséges információkat a lakóhelyi polgármesteri hivataltól,
a családsegítô szolgálattól, a gyermejóléti szolgálattól és egyéb szervektôl
telefonon és írásban szerzem be. A feladatok megoldására az együttmûködés
jellemzô. Ez nagyon fontos, mert sajnos
azt tapasztalom, hogy egyre több szociális problémákkal küzdô betegünk van.
Várnainé Imre Gizella
kórházi szociális munkás
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Szolgáltatásaink
BETEGÉLELMEZÉS
Konyhai személyzetünk azon fáradozik,
hogy önnek változatos és ízletes étkezést
biztosítson. Az ételek modern konyhatechnikával készülnek, és mindenki számára hôtároló tálcán, egységesen adagolják.
Valamennyi betegünk étrendjét kivizsgálásának, illetve betegségének megfelelôen állítják össze, ezért kérjük, hogy egyéb élelmiszert csak az orvos véleményének, tanácsainak figyelembevételével fogyasszon, illetve tartson magánál!
DIÉTÁS-TANÁCSADÁS
Helye: rendelôintézet, II. em. 205.
Telefon: 457-es mellék
Rendelési idô:
hétfô, szerda, péntek 8.30–9.30 óráig
VALLÁS GYAKORLÁSA
Tiszteletben tartva a beteg kívánságát,
igény szerint bármely felekezet képviselôjét betegágyához hívhatják.
PÉNZTÁRI AUTOMATA
A szakrendelôintézet bejárata elôtt található (Könd u. 59.).
TAXIRENDELÉS
Igény szerint a szakrendelôi portáról hívható.

TELEFON
Minden emeleten az elôtérben pénzérmés
telefon mûködik, a szakrendelô földszintjén telefonkártyás készülék üzemel.
TELEVÍZIÓ
Minden fekvôbeteg-osztály társalgójában
nézhetô igény szerint, 18 óra után.
A kórház fôbejáratánál, az úgynevezett
az alábbi szolgáltatások vehetôk igénybe:

SZOLGÁLTATÓHÁZBAN

GYÓGYSZERTÁR
A kórháztömb földszintjén, a bejárat mellett található.
Nyitva tartás:
hétfô–péntek: 8.00–17.00
szombat: 8.00–12.00
BIOTERMÉKEK BOLTJA, HÍRLAPÁRUSÍTÁS
Nyitva tartás:
hétfô–péntek: 8.00–12.00, 14.00–17.00
szombat: 8.30–11.30
BÜFÉ
Nyitva tartás:
hétfô–péntek: 6.30–18.30
szombat, vasárnap: 8.30–16.00
ünnepnap: 10.00–16.00

gólya BaBa- és gyErMEkBolT
kínálaTunk:

– Babakocsik
– Autósülések
– Komp
– Kiságyak
– Matracok
– Etetôszék
– Játékok széles
választéka

– Bébi-, gyermekruhák 50-tôl
140-es méretig
– Babakelengye
– Ágynemûk
– Jó minôségû
magyar bébi- és
gyermekbôrcipôk

kisMaMáknak:
– Pesztonka tejszívó + orrszívó,
szoptatós melltartó
– Szülés utáni hasleszorító öv,
alsónemû, anionos betétek

PRÍMA PROTETIKA KFT.
Nyitva tartás:
hétfô–péntek: 8.00–16.00
Méretfelvétel: kedd 10.00–14.00
SOKE OPTIKA
Nyitva tartás:
hétfô–péntek: 8.30–12.00, 13.00–15.00
FODRÁSZAT, SZOLÁRIUM, MÛKÖRÖM
Nyitva tartás:
hétfô-péntek: 9.00–18.00
szombat: 9.00–12.00
PARKOLÁS
A kórház területére nem lehet behajtani,
a betegek és látogatóik számára kijelölt
parkolók:
– szakrendelôintézet elôtt (Könd u. 59.)
– kórház elôtt (Kórház utca)

Belle Fleur Panzió

Magyar minôségi
termékek elérhetô áron.
Jó minôségû légáteresztôs
pelenkák.
légzésfigyelô és digitális
mérleg bérelhetô.

orosháza, kossuth u. 48.

Barátságos, reggelizôs, családi panzió Dél-Budán, a régi Balatoni út mellett.

(a buszvégállomásnál,
a cukrászda mellett)
nyitva tartás:
h.–p. 9–18-ig, szo. 8–12-ig

Zuhanyzós, tv-s, telefonos szobák, ingyenes WIFI, büféreggeli.
Jó tömegközlekedési és parkolási lehetôség.

Tel.: 06-1/228-2374 •

A HALLÁSPROBLÉMA NEM KELL, HOGY ÉLETE RÉSZE LEGYEN!

www.bellefleur.hu • 1221Budapest, Bencés u. 32.

AZ ÉLES LÁTÁS FONTOS, LÁSSON TISZTÁN ÖN IS!

DR. DÉR LÁSZLÓ
FÔORVOS
az ortopédia és
traumatológia szakorvosa
Rendelési idô:
hétfô 17.00–18.00

Orvosi & computeres
hallásvizsgálat és hallásgondozás
Üzletünkben megtekintheti és kipróbálhatja a
világ vezetô hallókészülék-gyártóinak csúcsminôségû DIGITÁLIS hallásjavító eszközeit.

OROSHÁZA,
Kossuth u. 10–12.
www.sokeoptika.hu
Tel.: 68/419-711

Computeres szemvizsgálat
Kontaktlencse-illesztés
Havonta megújuló akciós szemüveg- és kontaktlencse-kínálatunkban minden vásárlónk megtalálja a legtökéletesebb optikai megoldást.

A magánrendelés helye:
Békéscsaba, Réthy Pál kórház,
sebészeti tömb, fsz. 011.
(I. sz. traumatológiai
szakrendelô)
Bejelentkezés:

+36-30/339-2113

Kiadja a BetûNet Média- és Hírügynökség • Felelôs kiadó-szerkesztô: Gy. Nagy Ágnes • Szerzô:
Greksza Lászlóné • Telefon: 06-66/640-310 • Mobil: 06-70/639-1842 • Nyomtatás: Bentos-Print
Kft., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. • Megjelenik félévente, 10 000 példányban • Engedélyszám: 163/0527/3/2010 • A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelôsséget.
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Fehér Kígyó Gyógyszertár
AZ ÖN EGÉSZSÉGÉÉRT!
-más
Hetente más
phatók
ka
ok
kozmetikum
nyel!
én
m
ez
dv
ke
20%

Orosháza, Kossuth u. 42.
Telefon: 06-68/510-300; 06-68/510-310. Fax: 06-68/510-307
Honlap: www.feherkigyo.hu. E-mail: feherkigyo@feherkigyo.hu
Nyitva tartás: hétköznap 7.30–19.00, szombaton 7.30–12.30

2011. ÁPRILIS 1. – AUGUSZTUS 31-IG LRP – VICHY AKCIÓ!
La Roche-Posay napozókhoz + ajándék Posthelios napozás utáni hidratálókrém 100 ml
Vichy napozókhoz + ajándék Vichy Aqualia Thermal Legere 30 ml hidratáló arckrém

Havonta m
egújuló
Szimpatik
a-akció
városunkb
an
csak nálun
k!

KÉRJE HÛSÉGKÁRTYA-KEDVEZMÉNYÉT! MINDEN EGYÉB TERMÉK ÉS VÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ,
SZABAD ÁRAS GYÓGYSZER 5% KEDVEZMÉNNYEL KAPHATÓ!
NÁLUNK MINDIG TALÁL ÚJ TERMÉKCSALÁDOT, MELY A GYÓGYULÁSÁT VAGY EGÉSZSÉGE MEGÔRZÉSÉT SZOLGÁLJA!
Termékeinkbôl: humán- és állatgyógyszerek, gyógyászati segédeszközök (kötszerek, járókeret, szoba-WC, matracok…), gyógy- és divatcipôk,
divattáskák, babaápolási termékek, kozmetikumok (bôr- és arcápolási termékek, parfümök), fog- és szájápolási termékek…

Dr. Herczegfalvi Lászlóné
dr. Abonyi Etelka

Korlátozott számban vannak még KIADÓ exkluzív kivitelezésû helyiségek
ÜZLETEKNEK, IRODÁKNAK, ORVOSI RENDELÕKNEK, GARÁZSNAK.

szakgyógyszerész
Mobiltelefon: 06-30/953-6461

Reprezentatív, 30 és 60 fõ befogadására alkalmas tárgyalótermek, melyek
alkalmasak OKTATÁSRA, KONFERENCIÁKRA, TERMÉKBEMUTATÓKRA.

Keresse szolgáltatásainkat: vércukormérés, koleszterinmérés, Pedikom számítógépes talpvizsgálat – egyedi lúdtalpbetét készítése,
Corason készülékkel állapotfelmérés. Szakmai tanácsért forduljon bizalommal hozzánk!

Fehér Kígyó Orvosi Központ
Orosháza, Lehel u. 51.
Dr. Böszörményi Jolán ...... FÖLDSZINT 1-ES RENDELÔ Dr. Kovács Irén ................... I. EMELET 12-ES RENDELÔ Dr. Szakál Tibor Norbert... I. EMELET 11-ES RENDELÔ
bôr-, nemigyógyász szakorvos, kozmetológus, fôorvos
belgyógyász szakorvos, diabetológus fôorvos
radiológus szakorvos, ultrahangvizsgálat
Rendel: szerdán 15–17 óráig
Rendel: kedden 16–17 óráig
Rendel: kedden 9–19 óráig
Telefon: 06-68/510-317; mobil: 06-30/206-0332
Telefon: 06-68/510-302; mobil: 06-30/205-0873
Telefonos bejelentkezést várok!
Mobil: 06-70/317-6457
Dr. Dimák Andor ............... I. EMELET 16-OS RENDELÔ Dr. Litvai Emôke ................ I. EMELET 12-ES RENDELÔ
gyermekgyógyász szakorvos,
belgyógyász szakorvos, kardiológus, fôorvos
Dr. Tobak Zoltán ............... FÖLDSZINT 2-ES RENDELÔ
Rendel: csütörtökön 16–18 óráig
urológus szakorvos, adjunktus
gyermektüdõgyógyász adjunktus
Rendel: hétfõn 16–18 óráig
Rendel: hétfõn 17–19 óráig
Telefon: 06-68/510-302; mobil: 06-30/205-4238
Telefon: 06-68/510-306; mobil: 06-30/360-1232
Telefon: 06-68/510-318; mobil: 06-20/912-1645
Mrena Istvánné ................. II. EMELET 24-ES RENDELÔ
Dr. Fárk Marianna ............ FÖLDSZINT 1-ES RENDELÔ Otthoni Szakápolási Szolgálat
Dr. Tóth Abonyi János ..... FÖLDSZINT 3-AS RENDELÔ
bôr-, nemigyógyász, kozmetológus szakorvos
Mobil: 06-30/207-7528
mozgásszervi és rehabilitációs szakorvos,
Rendel: hétfõn 14–16 óráig
sportorvos, fõorvos
Vecsernyésné dr. Nemes Edina
Rendel: kedden 16–19 óráig,
Telefon: 06-68/510-317; mobil: 06-30/967-7903
..................................................... I. EMELET 11-ES RENDELÔ
csütörtökön 17–19 óráig
Dr. Gervain Mihály ............ I. EMELET 11-ES RENDELÔ bôr-, nemigyógyász, kozmetológus szakorvos
Telefon: 06-68/510-319; mobil: 06-30/249-0448
med. habil. fôorvos, urológus-nephrológus szakorvos,
Rendel: csütörtökön 15–17 óráig,
Dr. Tóth Éva ........................ I. EMELET 15-ÖS RENDELÔ
kandidátus
illetve megbeszélés szerint
Rendel: szerdán 16–19 óráig
pszichiáter szakorvos, fôorvos
Telefon: 06-68/510-301; mobil: 06-30/282-9537
Rendel: csütörtökön 16.30–18.30 óráig
Telefon: 06-68/510-301; mobil: 06-30/958-2433
Dr. Patakfalvi János .......... FÖLDSZINT 3-AS RENDELÔ Telefon: 06-68/510-305
Dr. Gulyás Mária ...... 3-AS RENDELÔ (FÖLDSZINT, JOBBRA) szülész-nôgyógyász szakorvos, fôorvos
bôr-, nemigyógyász szakorvos, kozmetológus,
Asztalos Anita ......................FÖLDSZINT 4-ES RENDELÔ
Rendel: hétfôn 17–19 óráig,
gondozóvezetô fôorvos
Természetgyógyászat, fülakupunktúra,
szerdán 17–19 óráig
Rendel: pénteken 13–15 óráig
életmód-tanácsadás
Telefon: 06-68/510-319; mobil: 06-30/985-0902
(esetleg késôbbi idôpontban is)
Rendel: pénteken 9–12 óráig
Dr. Petróczi-Kis Mária ..... FÖLDSZINT 2-ES RENDELÔ Telefon: 06-20/558-8737
Mobil: 06-20/236-0097
neurológus szakorvos, fôorvos,
Dr. Hudák János ................. I. EMELET 12-ES RENDELÔ akupunktúrás orvos
belgyógyász, gasztroenterológus szakorvos, fõorvos
Rendel: szerdán 16–17 óráig
Arteriograf vizsgálat, hôtérkép
Rendel: hétfõn és szerdán 16–18 óráig
Telefon: 06-68/510-318; mobil: 06-20/988-6634
.................................................... FÖLDSZINT 4-ES RENDELÔ
Telefon: 06-68/510-302; mobil: 06-20/950-9499
Rendel: alkalmanként
Dr. Révész István .............. FÖLDSZINT 5-ÖS RENDELÔ Bejelentkezés:
06-20/914-4615
Dr. Huhn Lajos .................... I. EMELET 14-ES RENDELÔ belgyógyász és szívszakorvos, vállalkozó háziorvos,
szülész-nôgyógyász szakorvos, adjunktus
foglalkozás-egészségügyi szakorvos
ICC – Dr. Pohl Kft.
Rendel: kedden 16–18 óráig
Az artériás funkciók vizsgálatának szükségessége újítást
Háziorvosi rendelés:
Telefon: 06-68/510-304; mobil: 06-30/207-6996
jelent ezen a téren. A még panaszt nem okozó, kezdôdô
hétfõ: 8–12 óráig,
érelmeszesedés észlelése és annak gyógyítása objektív
Dr. Kancsó János ................ I. EMELET 14-ES RENDELÔ kedd: 8–10 óráig és 16–18 óráig
lehetôséget nyújt a szívinfarktus és/vagy az agyvérzés megszerda: 8–12 óráig
szülész-nôgyógyász szakorvos
elôzésében
csütörtök: 8–11 óráig és 16–18 óráig
Rendel: csütörtökön 15–17 óráig
Rendel: alkalmanként
péntek: 8–11 óráig
Telefon: 06-68/510-304; mobil: 06-30/967-0279
Telefon: 06-68/510-315; mobil: 06-30/415-3958
Telefon: 06-20/961-1111
Dr. Kis Sándor .................... FÖLDSZINT 2-ES RENDELÔ
Dr. Rusznák Jolán ............. I. EMELET 16-OS RENDELÔ Profesször ............................. FÖLDSZINT 4-ES RENDELÔ
reumatológus szakorvos
sebész szakorvos és üzemorvos
Ultrahangos alakformálás, végleges szôrtelenítés,
Rendel: csütörtökön 16–18 óráig
Rendel: kedden és csütörtökön 16–18 óráig
arcfiatalítás
Telefonos bejelentkezést várok!
Telefon:
06-68/510-306;
mobil:
06-30/238-0050
Bejelentkezés: 06-70/525-0824
Telefon: 06-68/510-318; mobil: 06-30/310-8531

