Átépítés és fejlesztés után 21. századi körülmények
Korszerű környezet és magas színvonalú ellátás a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház körmendi telephelyén
KÖRMEND Javult a krónikus belgyógyászat, a sebészet és a járóbeteg-ellátás
helyzete is. Az épület
komplex felújításán túl a
műszerezettség is fejlődött.
A megyei kórház integrált
részeként működő körmendi telephelyen, a Batthyány-Strattmann kórházban a korszerűsítés a betegek nagyobb biztonságát
szolgálta.

2013 áprilisában került állami tulajdonba, így azóta
költségvetési intézményként
működik a Markusovszky
Egyetemi
Oktatókórház,
amelyhez 2013. január 15-én
integrálódott a körmendi Batthyány-Strattman László Kórház, kialakítva egyik új városi
telephelyét.
A körmendi telephely működéséről dr. Nádasi Gézát, a
sebészeti osztály osztályvezető főorvosát, orvosigazgatóhelyettest kérdeztük. – 1901ben adták át az egykori kórház épületét, a mostaniba az
1980-as évek elején költözött
át a kórház. Akkoriban sebészet, traumatológia, belgyógyászat, szülészet működött
benne, a későbbiekben ezek a
profilok letisztultak. A 2013
januárjában megvalósult integráció nyomán húsz aktív
ágya lett a sebészetnek, és 90
ágyas lett a krónikus belgyógyászati osztály. Megszűnt az
aktív belgyógyászati osztály;
és alkalmazkodva a realitáshoz, figyelembe véve a csök-

kenő születésszámot, valamint a korszerűbb és biztonságosabb ellátás igényét,
megszűnt a szülészet-nőgyógyászat is. Jelenleg is húsz
ágy áll rendelkezésre az aktív
sebészeti-traumatológiai ellátás zavartalan működéséhez,
(ezen az osztályon zajlik az
egynapos sebészeti ellátás is),
és továbbra is funkcionál az
intézményben a belgyógyászati osztály kilencven krónikus ággyal.
A főépület földszintjén a
sürgősségi ellátást igénylő betegeket látják el. Az osztályvezető megjegyzi: azokban az
esetekben élnek ezzel, amikor
helyileg, kockázat nélkül
megoldható az ellátás. Az elsődleges szakmai szempont
ugyanis a betegbiztonság: az
intenzív háttért igénylő vagy

Több mint ezer
műtétet
végeznek évente
altatásban
vérigénnyel járó esetekben
Szombathelyre irányítják át a
pácienseket. Emellett ügyeleti
időben is folytatnak sürgősségi ellátást. Ugyancsak a földszinten található a diagnosztika – röntgen és ultrahang – és
egyes szakrendelések, a központi sterilizáló és az öltözők.
Az első emeleten történik a

Dr. Nádasi Géza és munkatársai a teljesen megújult műtőben

betegfelvétel, a vérvétel, a
szakrendelések szinte a szakma teljes vertikumát lefedik –
a belgyógyászaton belül kardiológia, foglalkozás-egészségügy, diabetológia áll rendelkezésre. A járóbeteg-ellátásban urológiai, pszichiátriai,
neurológiai, fül-orr-gégészeti,
belgyógyászati, nőgyógyászati, andrológiai és ortopédiai
szakellátás is igénybe vehető.
A második és a harmadik
emeleten a krónikus belgyógyászat kapott helyet 45-45
ágyon, két részlegben, a negyedik emeleten a sebészeti
és traumatológiai osztály

húsz ággyal, és ezen a szinten
zajlik az egynapos ellátás is
társszakmák bevonásával (nőgyógyászati, urológiai és traumatológiai műtéteket is végeznek, és tervezik ezek bővítését, hogy még szélesebb legyen a paletta). – A laparoszkópos sebészetben hoztunk be
új irányokat, műtéteket, jelentős számú – évente 150 – az
epeműtétek száma a kórházban, valamint sok sérvműtétet
is végzünk laparoszkóppal. A
műtéteknél – megfelelve a
kor követelményeinek, a minimál invazív, minél kisebb
beavatkozással járó megoldá-
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sokat választjuk. És ha már
műtétek: további adattal is
szolgál a szakember. Évente
ezer altatásban történő műtétet végeznek – az egynapos
sebészeti ellátás, a traumatológia és általános sebészet beavatkozásai ezek. Hozzáteszi,
hogy a szám stagnál, valamint, hogy hozzávetőlegesen
ennyi a műtők kapacitása. A
járóbeteg- szakrendeléseken
viszont állandóan nő a betegszám, egyre nagyobb tehát
ezeknek a forgalma.
Az ötödik szinten a műtőblokk és a gasztroenterológia
találhatók – három korszerű-

en felszerelt műtőblokkban
zajlanak a műtétek. Új laparoszkópos tornyot építettek
be, új műtőasztalok, -berendezések, altatógépek kerültek
oda az utóbbi években. A régi
kórházi épületben van helye a
felújított pulmonológiának,
mondja dr. Nádasi Géza.
Utalva a közelmúltra, kijelenti: az utóbbi évtizedeket tekintve a térség legjelentősebb
egészségügyi fejlesztése valósult meg azzal, hogy az integráció után két évvel, 2015
májusában a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programból (TIOP) származó
uniós támogatásnak köszönhetően nagyszabású felújítás
kezdődött a Rába-parti város
kórházában. Akkor ideiglenesen Szombathelyre költözött a
körmendi ellátás. 2016. év végéig 1,7 milliárd forintból teljes egészében átépítették és
korszerűsítették a hatszintes,
4500 négyzetméter hasznos
alapterületű épületet elsősorban a betegbiztonság növelése érdekében. Az átépítésen,
korszerűsítésen, akadálymentesítésen túl mintegy 300 millió forint értékű orvosi műszerrel is gazdagodott a körmendi kórház, a költségekhez
150 millió forinttal saját forrásból a szombathelyi Markusovszky kórház is hozzájárult.
Ezzel
a
Körmend,
Őriszentpéter és Szentgotthárd körzetéhez tartozó 50
ezer ember egészségügyi ellátása került vissza Körmendre
a megyeszékhelyről. (x)

