Egészségügyi Hírmondó
a Kutasi Hírek alkalmi kiadványa

Új ügyelet Székkutason júniustól
Az ügyelet és a fekvõbeteg ellátás is visszakerül a
közeljövõben Vásárhelyre,
tájékoztatott Szél István
Székkutas polgármestere,
aki elmondta, mindez a
jelenlegi központosítási
tendenciákhoz és a majdani járási rendszer kialakulásához sokkal inkább igazodik, mint a jelenlegi egészségügyi ellátás a településen.
A testület elõrelátó gondolkodását jelzi ez a törekvés is, hiszen a jövõben
minden ízében Vásárhelyhez tartozik majd minden
ügyes-bajos ügy intézése
Székkutason. Ezzel az eddigi, sokszor több irányba

történõ egészségügyi ellátás
is egységessé válhat.

osztály elindítása a térség
egyik legjobb kórházává teszi

A sok beruházás, fejlesztés, és most a sürgõsségi

a vásárhelyit, ezzel a székkutasiak is csak nyerhetnek.

Az ügyeleti szolgáltatásban
történik leghamarabb változás, mivel júniustól a Panacea 2000 Kft. látja el.
A szolgáltatás javulásán
és egyszerûbbé tételén túl
csak a megváltozott telefonszámban fognak eltérést
tapasztalni a település lakói,
mondta el a polgármester.
A székkutasiak jelentõs
része szinte hazajár az egykori anyavárosba, Hódmezõvásárhelyre, és lakossági
fórumokon is kérték, hogy
az önkormányzat tisztázza
az ügyelet kérdését, és a fekvõbeteg
ellátás
szempontjából kerüljenek vissza
az Erzsébet Kórházba – fejtette ki a polgármester.

Kallai Árpád: Az egységessé váló ellátás
a székkutasiak elõnyére szolgál
Dr. Kallai Árpádot, a
hódmezõvásárhelyi Erzsébet Kórház-Rendelõintézet
fõigazgatóját is megkérdeztük a Székkutast érintõ
egészségügyi változásokról, melyeknek elsõ lépése,
hogy az orvosi ügyelet
Orosházáról Hódmezõvásárhelyre került.
- Mindig úgy tudtam, és a
székkutasi emberekkel való
beszélgetés is ezt erõsítette
meg, hogy õk Hódmezõvásárhelyen szeretnék igénybe
venni a kórházat illetve az
egészségügyi ellátórendszert
- fogalmazott dr. Kallai
Árpád, hozzátéve, hogy az
egészségügyi ellátórendszer
átalakítása folyamatban van,
de már sok minden letisztá-

zódott. Az egyik ilyen dolog,
hogy a lakossági igények és
a polgármesterrel folytatott
egyeztetések alapján Hódmezõvásárhelyen lesz a fek-

võbeteg ellátás, valamint a
vásárhelyi Sürgõsségi Osztályon történik a sürgõsségi
szakellátás. A fõigazgató kijelentette, hogy ha ez így

összehangolva, egymásra
épülve fog megjelenni, és a
székkutasiak tudják, egy-egy
bajjal hová telefonáljanak,
hol forduljanak orvoshoz, és
ez egy állandó fix hely, akkor
ez mindenképpen az elõnyükre szolgál.
Az orvosi ügyelet tekintetében pedig azzal válhat
biztonságosabbá
a
székkutasi helyzet, hogy egy
olyan rendszerbe kerülnek
bele, amely nagyon szoros
együttmûködésben dolgozik
a legmagasabb szintû sürgõsségi ellátást biztosító
szervezettel, az Országos
Mentõszolgálattal, így az ellátásszervezés tekintetében
elõnyös helyzetbe kerülnek mondta Kallai Árpád.

EGÉSZSÉGÜGYI HÍRMONDÓ
- Ha Székkutas lakossága,
amely érzésem szerint mindig is Vásárhelyhez tartozónak érezte magát, egy egységes
ellátórendszerben
kapja azt a nagyon fontos
szolgáltatást, amelyet az
egészségügy tud nyújtani,
akkor ez csak elõnyös lépés
lehet – szögezte le a kórházvezetõ, aki azt is megjegyezte, hogy sok munka van
még addig. Most zajlik az
ellátórendszer átalakítása és
a pontos határok kijelölése,
a területi ellátási kötelezettség kialakítása, a struktúrák
meghatározása, de Kallai
Árpád úgy gondolja, az eddigi tárgyalások mind arra irányultak, hogy többek között
Székkutas helyzetét is rendbe tegyék, és a község is a
megfelelõ struktúrában tud-

ja az egészségügyi szolgáltatásokat igénybe venni.
A nemrég megnyitott Sürgõsségi Osztály eddigi mû-

tály beindítása, úgy hogy az
a szakma szabályainak megfelelõen tudjon mûködni. Ez
sok-sok kihívást tartogat ma-

ködésének tapasztalatairól
is megkérdeztük a fõigazgatót. – Nagyon nehéz és
összetett feladat egy új osz-

gában, de úgy érzem, sikerült ennek a feladatnak megfelelni. Nagyon sok kolléga
dolgozik azon, hogy az ellá-

tás gördülékeny legyen, és a
legmagasabb színvonalon
történjen. Most már megismerkedtek a környezettel,
belakták az osztályt, és minden a mûködést segítõ momentum, így például az informatikai rendszer rutinná
vált. Azok a nehézségek,
amelyek az elsõ napokban,
hetekben még jelen voltak,
egyre jobban kiküszöbölõdnek, és az osztály a részévé
válik a kórháznak. Természetesen mindig vannak sajátos esetek, amelyek egyegy személyt kellemetlenül
érintenek, de mindenki
azért dolgozik, hogy a lehetõ
legmagasabb színvonalon és
a legnagyobb biztonságban
tudjuk ezt a szolgáltatást
nyújtani, hosszú távon is –
fejtette ki dr. Kallai Árpád.

Vásárhelyrõl érkezik a segítség
Június 1-jétõl a Panacea
2000 Kft. veszi át az orvosi
ügyeletet Székkutason. A
szolgáltatást Hódmezõvásárhelyen és Mártélyon
már évek óta ellátó cégrõl
dr. Tanács Gábor ügyvezetõ igazgatót kérdeztük.

valamint szakmai továbbképzéseket is tartanak, és
rendezvények egészségügyi
biztosítását is végzik.
A Székkutason júniustól
átvett szolgáltatás központi
orvosi ügyelet formájában
mûködik, ami azt jelenti,

A Panacea 2000 Kft.,
ahogy a neve is mutatja,
több mint 10 éve van jelen
az egészségügyi szolgáltatások piacán. Tevékenységük egyik fõ része Vásárhely és Mártély központi
ügyeletének
szervezése,
ezen kívül foglalkoznak betegszállítással (nem OEP
finanszírozott szinten), elsõsegélynyújtás oktatásával,

hogy az ügyeleti idõben
érkezõ segítségkérések egy
központi telefonszámra futnak be. Ezt az Országos
Mentõszolgálat diszpécserei
veszik fel, õk azok, akik
sürgõsségi
szempontok
alapján besorolják a hívást.
Így kapja meg a feladatot az
orvosi ügyelet is, és így jutnak el a beteghez. A rendszer közvetlen kapcsolatban

áll a sürgõsségi osztállyal is,
ami a betegutak szervezésében nagy biztonságot
jelent.
Dr. Tanács Gábor elmondta, ha valaki egészségügyi vészhelyzetben segítséget kér, 15 percen belül
kell a mentõnek kiérkeznie
hozzá. Ez a sürgõsségi eset,
amikor kék lámpás, szirénás
mentõautó megy. Vannak
olyan esetek, amelyek nem
igénylik ezt a sürgõsségi
fokozatot, de mégis az orvosnak a helyszínen látnia
kell a beteget, ezeknek a
besorolása nem azonnalos,
de meghatározott idõn belül
indítják a kocsit. Az ügyvezetõ igazgató hangsúlyozta, nem a kilométerek számán múlik a kiérkezés. Úgy
gondolja, minden segítséghívásra idõben érkezik a
rendszerbõl a segítség. Ez
lehet mentõautó, orvosi
ügyeleti kocsi, telefonos tanácsadás, vagy a rendelõbe

is bemehet a beteg, hiszen
az orvosi ügyelet nem csak
kijáró szolgálatból áll.
A központi ügyelet rendelõje Hódmezõvásárhelyen, a Lázár utca 10. szám
alatt található, és ügyeleti
idõben fogadja a betegeket.
Ugyanebben az idõben áll
rendelkezése a kijáró szolgálat, amennyiben valaki az
állapota vagy betegsége
miatt nem tud bemenni
Vásárhelyre.
Amikor orvosi vészhelyzet
adódik, van, aki a mentõket
és van, aki az orvosi ügyeletet hívja. A diszpécserszolgálatnak éppen az a lényege, hogy az elmondott
panaszok alapján küldik a
segítséget. Dr. Tanács Gábor
leszögezte, a legkülönfélébb
esetekben tudnak segíteni a
mellkasi fájdalomtól a cukorproblémákig, viszont a
receptírás nem a feladatuk,
ezt adminisztrációsan sem
támogatja a rendszer.

Június 1-étõl a következõ
telefonszámon hívható
az orvosi ügyelet: 62/474-374.

