Az aktív fekvõbeteg-szakellátást kiváltó nappali kórház
több szakterületen alkalmas
lesz a hét 5 napján, napi 6-8
órában a járóbeteg-szakellátás körébe tartozó egészségügyi szolgáltatások nyújtására.
Az intézmény emeleti részén
Wawrzsák Zsolt
kétágyas nappali kórházi részTéti Kistérségi
Gyógyítóház Közhasznú
leget alakítunk ki. A nappali
Nonprofit Kft.
kórház lehetõvé teszi, hogy
ügyvezetõ igazgatója
többnapos kórházi tartózkodás nélkül, néhány órás felügyelet mellett, a lakhelyhez közeli helyen kúraszerû ellátást kapjon az agyérés keringési betegségben, bizonyos szem- és érbetegségekben szenvedõ beteg. Az alkalmazott szolgáltatások célja a lehetséges mozgáskészség, és önellátási képesség mihamarabbi helyreállítása.
A terápiás szolgáltatások a rendelõintézet szakmai
összetételéhez igazodva alkalmasak lesznek komplex
fizio- és mozgásterápiás beavatkozások nyújtására. Az
elektro- és mechanoterápiás kezelések krónikus, mozgásszervi betegségben szenvedõknek, mozgásfogyatékos betegeknek segít a gyógyulásban.
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MIKOLASEK Építõ és Szolgáltató Kft.

A Téti Kistérség területén kiépítésre kerül továbbá az
otthoni szakápolási szolgáltatás, melynek szervezési
feladataiban az intézmény aktívan részt vesz és ennek
köszönhetõen jelentõsen tehermentesül az aktív kórházi ellátást nyújtó szolgáltató is.

További általános információ
a projekt megvalósulásáról:
www.tet.hu • 06 80 205 007
(hétköznap munkanapokon)

Kommunikáció

MEDIUS Iroda
Tét Város Önkormányzata és
a Téti Kistérségi Gyógyítóház
Közhasznú Nonprofit Kft.
megbízásából kiadta a MEDIUS Iroda.
Gyõr, 2010.

Tisztelt Olvasó!
A kiadvány, melyet kezében
tart azzal a céllal készült, hogy a
lakosság is megismerhesse a Téten kialakításra kerülõ, 2011
márciusára megvalósuló kistérségi járóbeteg-szakellátó központ
Szabó Ferenc
funkcióját és azokat az elõnyöket,
Tét város Polgármestere
amelyeket a kistérségben élõ lakosság számára biztosítani fog.
A beruházás célja, hogy a hatályos jogszabályi elõírásoknak és a magyar egészségpolitika célkitûzéseinek
megfelelõen megépítsünk egy olyan új egészségügyi intézményt, amely az érintett 19 település (Árpás, Bodonhely, Csikvánd, Egyed, Felpéc, Gyarmat, Gyömöre,
Kajárpéc, Kisbabot, Gyõrszemere, Mérges, Mórichida,
Rábacsécsény, Rábaszentmihály, Rábaszentmiklós,
Sobor, Szerecseny, Tényõ és Tét), több mint 19.000 fõs
lakosságának biztosítja a korszerû, lakosságközeli járóbeteg-szakellátást.
A járóbeteg-szakellátó központ olyan szolgáltatás
szemléletû, az esélyegyenlõség elveihez igazodó intézmény lesz, amelyben az orvosi, egészségügyi és tanácsadói szolgáltatások színvonala és a modern orvostechnikai és informatikai eszközök alkalmazása a kistérségben
élõk életfeltételeit, életminõségét jelentõsen javítja.

A beruházásról
Tét Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv részeként a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében, több mint 814 millió forint
vissza nem térítendõ
támogatást nyert, melyet a Magyar Állam
és az Európai Unió finanszíroz. A 10%-os
önkormányzati önrésszel együtt közel
900 milliós beruházás
valósul meg Tét város
központjában.
Az intézmény alapkövét 2010. június 4én helyezték el, mely
után megkezdõdhettek az építési munkálatok, melynek várható befejezési
idõpontja 2010. március 15.
Az ünnepélyes alapkõletétel után az érintett települések lakosságának is lehetõsége volt érdeklõdését kifejezni a megvalósuló projekttel kapcsolatosan lakossági fórum keretében.

Téti Kistérségi Gyógyítóház
Közhasznú Nonprofit Kft.
A pályázati felhívás alapján a megvalósítást, a fenntartást, és a mûködtetést az e célra létrehozott kizárólagosan önkormányzati tulajdonban lévõ nonprofit
gazdasági társaságnak
kell biztosítani, ebben az
ellátási terület települési
önkormányzatainak kötelezõen részt kell venniük.

A Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft.
2009. augusztus 31-én került bejegyzésre és kezdte
meg mûködését.
A mûködés során ellátandó feladatai:
• projekt fizikai megvalósítása elõtt a szolgáltatások biztosításához szükséges feltételek elõteremtése,
• a járóbeteg-szakellátás vállalt feladatainak folyamatos üzemeltetése,
• az Intézmény egyensúlyos gazdálkodásának biztosítása,
• a monitoring idõszakban az Irányító Hatóság rendszeres tájékoztatása az indikátorok teljesülésérõl.

Téti Kistérségi Gyógyítóház
Tét város központjában elhelyezkedõ Téti Kistérségi
Járóbeteg-szakellátó Központban 1.500 m2-en 18
szakmát felölelõ járóbeteg-szakellátási szolgáltatások
nyújtására kerül sor.
A hét minden napján belgyógyászati, sebészet/traumatológiai, nõgyógyászati és gyermekgyógyászati szakrendelés lesz. A hét több napján fül-orr-gégészet, szemészet, bõrgyógyászat, ideggyógyászat, urológia, reumatológia és pszichiátria is mûködni fog.
Diagnosztikai
szolgáltatások körében lehetõség nyílik
helyben a gyors és
szakszerû vérmintavételre, illetve röntgen és ultrahang felvételek készítésre is.
Ezen tevékenységek
köre azt hivatott szolgálni, hogy a betegellátást igénylõ pácienseket minél kevesebb kellemetlenségnek (utazás, várakozás stb.) tegyük ki, valamint a helyben felállított pontos diagnózis segíti a háziorvos, a szakorvos, illetve a kezelõorvos munkáját.

