Téti Kistérségi
Gyógyítóház
által nyújtotta
szolgáltatások
A Téti Kistérségi Gyógyítóházban
18 szakmát felölelõ járóbeteg-szakellátási szolgáltatások nyújtására kerül
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napján szakrendeléssel fognak mûügyvezetõ igazgatója
ködni. Fül-orr-gégészet, szemészet,
bõrgyógyászat, ideggyógyászat, urológia, reumatológia és pszichiátria a hét több napján fogja fogadni az ellátandó betegeket.
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 pacienseket minél kevesebb kellemetlenségnek (utazás, várakozás stb.) tegyük ki, valamint a helyben felállított pontos diagnózis segíti a háziorvos, a szakorvos, illetve a kezelõorvos munkáját.
A Gyógyítóház emeleti szintjén kialakítandó kétágyas nappali
kórház lehetõvé teszi, hogy többnapos kórházi tartózkodás nélkül,
néhány órás felügyelet mellett, a lakhelyhez közeli helyen kúraszerû
ellátást kapjon az agyér- és keringési betegségben, bizonyos szemés érbetegségekben szenvedõ beteg. Az alkalmazott orvosi szolgáltatások célja a lehetséges mozgáskészség, és önellátási képesség
mihamarabbi helyreállítása.
Az intézmény emeleti részén kétágyas nappali kórházi részleg
kialakítására kerül sor. A nappali kórház lehetõvé teszi, hogy többnapos kórházi tartózkodás nélkül, néhány órás felügyelet mellett,
a lakhelyhez közeli helyen kúraszerû ellátást kapjon az agyér- és
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.
Az intézmény aktívan részt vesz majd az otthoni szakápolás
szervezésében és a szolgáltatás biztosításában. Ezáltal a Kistérségben jelentõsen javul az otthoni szakápolásához jutás feltételrendszere és jobban felügyelhetõ a teljes betegút. Így a páciens otthoni környezetben gyógyulhat és az aktív kórházi ellátás jelentõsen tehermentesül. A gyógyító munkán kívül létrehozzuk az egészségfejlesztési tevékenység és a betegségmegelõzés szervezeti koordinációját, amelyekben erõteljes aktivitást fogunk kifejteni.
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Tisztelt Olvasó!
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Tét Város új polgármestereként, egy olyan jelentõs projekt
megvalósulási folyamatát vihetem
tovább, amely nem csak a tétiek,
hanem a 19 települést magába
foglaló kistérség lakossága száDr. Kukorelli László
mára is megoldást, korszerûbb felTét város Polgármestere
tételek biztosít az egészségügyi ellátás területén. A gyógyítóház kistérségi szerepkörét mindig is fontosnak tartottam, hogy a
lakosság olyan körülmények között jusson egészségügyi ellátáshoz, amely megfelel a XXI. századi elõírásoknak.
A járóbeteg-szakellátó központ a kistérségben élõk életfeltételeit, életminõségét jelentõsen javítani fogja, hisz a
modern orvostechnikai és informatikai eszközök alkalmazása mellett nagy hangsúlyt helyezünk az orvosi, egészségügyi
és tanácsadói szakszemélyzet kiválasztására is.
Fontos dolognak tartom, hogy a gyógyítóházban
megvalósuló mindennapi szakrendelések, diagnosztikai
szolgáltatások, valamint a nappali kórház mellett kiépítésre kerüljön az otthoni szakápolási szolgáltatás, ezzel is
hozzájárulva az ápolást igénylõ beteg, páciensek tehermentesítéséhez, illetve az ezzel járó kellemetlenségek
csökkentéséhez.
A kivitelezési munkálatok ütemterv szerinti haladása, a
projetmenedzsment, valamint a kistérségi-szakellátó központ vezetõségének köszönhetõen a projekt zökkenõmentesen halad a márciusi átadás irányába, hogy a kistérségben élõk mihamarabb birtokba vehessék a gyógyítóház nyújtotta szolgáltatásokat egészségük, illetve
kistérségünk egészsége érdekében.

Ütemterv szerint halad
a Gyógyítóház kivitelezése
Tét Városában megvalósuló, közel 900 millió forint
értékû kistérségi járóbeteg-központ kivitelezése a
2010. június 4-i alapkõletételt követõen kezdõdött
meg. A megvalósuló beruházásra Tét Város Önkormányzata 814 millió forint vissza nem térítendõ támogatást nyert a Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program (TIOP) keretében a Magyar Állam és az Európai Unió finanszírozásából. A kivitelezés gyors,
szakszerû munkájának köszönhetõen a Gyógyítóház
már szeptemberben szerkezetkésznek minõsült és befejezõdtek az alapozási munkák, illetve felállításra kerültek a tartófalak. Az épület teljes egészében megtörtént a villamossági, valamint a pincében a gépészeti
alapszerelés az aljzatbetonnal és a hõszigeteléssel
együtt.
Az õszi hónapokban kezdõdtek, illetve fejezõdtek be a
tetõszerkezeti munkák, melyet a város és az érintett további 18 település vezetõi Bokréta Ünnep keretében ün-

nepelték, ahol a kistérségben fellelhetõ
hagyományõrzõ ételek, italok kóstolására
is lehetõség volt. A tetõszerkezeti munkákkal
párhuzamosan
folytak a homlokzati
téglaburkolat elõkészítési munkái, valamint a munkaszakasz
elindítása és az ablakok behelyezése. A
pincében megtörtént
a szellõzés, a víz-csatorna, fûtés és gáz
szerelése.
Az 1.500 m2 terjedelmû gyógyítóház kivitelezése tehát ütemterv szerint halad, a téli hónapokban megkezdõdnek a belsõ munkálatok és várhatóan
jövõ év márciusában átadásra kerül az épület.

