Dr. Ehrenberger József, az Erzsébet Kórház
sebész-főorvosa mondta el a minap egy
lakossági fórumon, hogy sok szép
kórházban járt eddigi pályafutása során, de
mindig csak álmodozott arról, hogy egyszer
hasonlóban dolgozhasson. A főorvos úr
álma részben már teljesült, 2006-tól egy
korszerű rendelőintézetben fogadhatja
betegeit, de az igazi álomvilág még csak
ezután fog valósággá válni: a tornyok
mindenesetre már állnak a József Attila és
a Béke utca sarkán.
¾

A
cédulákba
azokat
a
szolgáltatásokat,
szakrendeléseket foglaltam bele, amelyeknek már
az elnevezésük is magyarázatra szorul, hát még az,
hogy pontosan mit jelentenek

¾

Megismerkedhet az olvasó egy régi-új eszközzel is

¾

Az illusztrációul szolgáló Szakellátó Intézet
grafikáján vázlatosan az épület belső felépítése
követhető nyomon, és utalás történik arra, hogy a
közeljövőben milyen irányba mozdul el a
kivitelezés

NAPPALI KÓRHÁZ
• a struktúra-átalakítással járó aktív ágyak megszüntetését
is hivatott pótolni
• bent fekvés nélküli infúziós kúrák helyben
pl.: érelmeszesedés → értágítás
• hátteret tud adni az ügyeletes ellátásnak
pl.: magas vérnyomás azonnali csökkentése

EGYNAPOS SEBÉSZET
• az utóbbi évtized találmánya
• nem mély altatásban végzendő műtétek
pl.:
viszérműtétek,
szemölcslevételek,
bizonyos
nőgyógyászati betegségek
• kiválthatják a két-három napos sebészeti eljárásokat →
több szabad ágy

ANESZTEZIOLÓGIAI ELLÁTÁS
A beteg műthetőségének megállapítását és az operáció
alatti altatás vagy fájdalommentesség biztosítását jelenti. A
kettő eddig külön helyen történt, a beteg állapotát
Veszprémben mérték fel, a sebészeti beavatkozás viszont
Zircen történt. A két folyamat most központosulni fog, egy
helyen fogják elvégezni az előkészítést és a végrehajtást

RÖNTGENGÉP

Ha egy kicsit vájkálunk a kórházi eszköz múltjában, akkor
óriási fejlődésként értékelhető a kicserélése: 1998 előtt
közel ötven évig egy röntgengépet használt a kórház,
ekkor egy jelentős adománygyűjtésnek is köszönhetően
ment végbe a csere, de már ez a készülés sem volt új,
mindössze rekonstrukció történt

KORSZERŰ
MŰTŐBLOKK
I. EMELET
egynapos sebészet, kisebb forgalmú rendelők
FÖLDSZINT
recepció, központi beteghívó rendszer, közösségi tér, nagyobb
forgalmú rendelők (pl.: röntgen, ultrahang)

Hamarosan rákerül az épületre. A
mozgásszervi rehabilitációs intézethez
hasonlóan
piros,
égetett,
Bramac
tetőcserép lesz, a projektgazdák tehát az
összhangra is odafigyelnek. A tetőtér
egészségügyi
célokra
nem
lesz
használatos

ALAGSOR
orvosi ügyelet, belgyógyászat, nappali kórház
szobái, szakrendelők
ÚJ
ESZKÖZPARK

Az időjárás és engedélyeztetés okozta kezdeti csúszásokat próbálja a kivitelező behozni. Már
vakolják belülről az épületet, tartanak a gépészeti munkálatok, s körbeértek a parkoló
támfalával. A kivitelezéssel párhuzamosan történik az eszközbeszerzés közbeszerzési eljárása.
Az új intézményben a szakrendelések várhatóan a jövő év elején kezdődnek meg.
Kelemen Gábor

