A kivitelezés végéhez közeledik a „Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet új, emelt
szintű (R1) járó-beteg szakrendelőjének kialakítása” címet viselő projekt. Az építkezést
testközelből szemlélhettük, végigjárva a különböző szinteket, fedéllel a fejünk felett. A
munkálatok újabb látványos ugrásaként ugyanis már a tető is felkerült az épületre. A
tornyok alatti konténerben, egy sajtóreggeli keretében Ottó Péter polgármester és dr.
Tótth Árpád kórházigazgató adott tájékoztatót arról, hogy mit is fog nyújtani az
emberek számára az új egészségügyi intézet. Huszonegyedik századi színvonalon a
megyében egyedülálló ellátási forma jön létre, amely országosan is az élmezőnyben fog
elhelyezkedni – foglalta össze a leendő szakellátó legfőbb ismérveit Ottó Péter. A Zirc Városi
Erzsébet kórház igazgatója, dr. Tótth Árpád sikerként könyvelte el az eddigi történéseket,
mint mondta, számos járó-beteg szakellátási projekt fut ezzel párhuzamosan az országban,
vannak olyanok kedvezményezettek, amelyekkel jóval korábban megkötötték a támogatási
szerződést, mégsem tartanak ott, ahol a zirci építkezés. Az igazgató úr elmondta, az új
egészségügyi intézetben az alacsonyabb rizikójú szolgáltatásokra fognak koncentrálni, a
magasabb kockázati tényezőkkel járó betegségek megmaradnak a veszprémi kórháznak. Arra
törekszenek, hogy a társadalom számára alacsonyabb költségen biztonságos ellátást
nyújtsanak az állampolgároknak. Az újonnan beinduló szakrendeléseket egyrészt a kistérségi
igényekhez, másrészt a jogszabályi előírásokhoz igazították. A világszerte egyre népszerűbb
egynapos sebészettel, s annak korszerű műtőblokkjával több mindent meg tudnak valósítani, a
nappali kórház „időtartama” pedig hasonlóan alakul ehhez, csak annyi különbséggel, hogy ez
belgyógyászati irányultságú lesz. Dr. Tótth Árpád beszélt arról is, hogy a tartósabb kórházi
bennfekvés szövődmény-veszéllyel jár, ezért – amennyiben lehetséges – megpróbálják az
otthonápolás lehetőségét előtérbe helyezni, természetesen a kórház által kontrollálva. Az
eddig nem vagy csak részben működő szakrendelések új munkaerőt igényelnek, a kórházi
dolgozók létszámát egy foglalkoztatási program keretében töltik fel. A jövő év elején egy
korszerű épületkomplexumban, megerősödött szakembergárdával kezdődhet meg a gyógyítás.
A három új szakrendelés és beindulásuk indokai:
A

B

KISTÉRSÉGI IGÉNYEK

UROLÓGIA
Gyakori a
megbetegedések száma a
környékben is, ezért válik
indokolttá a lakosságközeli ellátás

ANESZTEZIOLÓGIA
Az egyetlen olyan
momentuma az egynapos
sebészetnek, amelyet
eddig helyben nem
tudtak megadni

JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁS

GYERMEKGYÓGYÁSZAT
A kistérségben a tisztán
gyermekgyógyászati praxisok aránya
eddig elmaradt az egészségügyi felső
vezetés által elvárttól

További új szolgáltatások:
Kistérségi Koordinációs Központ
• ELŐJEGYZÉS
• OTTHONÁPOLÁS
• HOSPICE SZOLGÁLAT
Időpontkérések a járó-beteg szakellátáshoz
Vannak olyan betegek, akik már hazamehetnek a kórházból, de még
szükség lenne vizitre, gyógytornára, egyébre. Ezeket az igényeket ezentúl
nem a háziorvosnak, hanem a szakellátó intézetnek kell jelezni, és ők
osztják ki a feladatokat a szakemberek számára. Tehát egyfajta diszpécser
szolgálatról van szó
Fekvőhelyet biztosítanak azok számára, akiknek gyógyíthatatlan
betegségben szenved a hozzátartozójuk, és élete hátralévő idejét a
kórházban kívánja eltölteni. Vagyis a család az utolsó pillanatig ott lehet a
beteg mellett

Kapcsolódás egy megyei koncepcióhoz
TELERADIOLÓGIA

Olyan készüléket fognak telepíteni, amellyel a leleteket néhány
másodpercen belül el tudják küldeni a veszprémi kórházba, és
ezen keresztül vissza is érkeznek a felvételek. Tehát egy
gyorsított eljárásról van szó, amelynek során mind az orvos,
mind a beteg mentesül az utazástól

Ottó Péter polgármester, dr. Tótth Árpád kórházigazgató és Szirbek Tiborné projektvezető asszony várta
az újságírói kérdéseket az egyébként kimerítő tájékoztatót követően ízlésesen "terített" asztal körül

Az épülő Szakellátó Intézet

Az épületet zöld terület öleli majd körbe,
ami egyben parkolóként is funkcionál. A
gyepet speciális berendezéssel óvják az
üzemanyag okozta szennyezéstől

Az
elbontandó
épületek
helyén szintén zöld területet
hoznak létre fákkal, bokrokkal

Baradics Zoltán építésvezető vitte körbe a sajtótájékoztató
résztvevőit. Bejárhattuk azt a helyiséget is, ahol hamarosan
műteni fognak…

Kelemen Gábor

