Szülészet, egynapos sebészet és belgyógyászat Celldömölkön
Országosan elismert munkaterápiás szervezésben működik az intaházai pszichiátriai rehabilitációs intézet
CELLDÖMÖLK Több nagyobb, más városban működő
telephellyel rendelkezik a Markusovszky Egyetemi Oktató
Kórház. Ezek közül az ágyszámot (170) tekintve a celldömölki a legnagyobb.

1893-ban, az egykori Kisczell területén épült fel a város
ma is működő, id. Felső Büki
Nagy Sándor által alapított kórháza. A 2. világháború után a
celldömölki kórházzal egyesült
intaházai kastélyban elmegyógyintézet létesült. A pszichiátriai részleg később önállósult,
majd újra integrálódott az
anyaintézményhez. 2002-ben
kórházi rekonstrukció valósult
meg, négy évvel később az
egészségügyi ellátórendszerben
bevezetett strukturális átalakítás következtében csökkent az
aktív ágyak száma Celldömölkön, az intézmény ellátási területe viszont nőtt. A 2012-es
kórházi
szerkezetátalakítás
kapcsán a celli is azok közé a
kis városi kórházak közé került,
ahol megszűnt az aktív betegellátás, az aktív szülészeti ellátás
viszont tovább maradt a Markusovszky kórház kihelyezett
osztályaként. 2017. január 1-jével a teljes kórházi integráció
megvalósult: összeolvadt a
Markusovszky kórház az addig
Kemenesaljai Egyesített Kórház néven működött önálló intézménnyel. Ez dióhéjban a kimondottan lokálpatrióta kemenesaljai emberek kedvelt gyógyintézetének története. Dr.
Farkas Péter orvosigazgató-helyettest, a telephely orvosszak-

mai vezetőjét a jelenről kérdeztük.
– Az integráció alapvetően
azt célozta, hogy pénzügyileg
stabillá váljon a kórház helyzete, ezáltal biztonságosabb legyen a betegellátás. A modell
bevált, működőképes, ezen túl
a szakmai színvonal folyamatos
javítására törekszünk. Kiemelt
fontosságú feladat például az
egynapos sebészet fejlesztése –
ennek megfelelőn az utóbbi
években megújult a műszerparkunk, laparoszkópos tornyot
kaptunk az anyaintézménytől.
A részlegen sebészeti és nőgyógyászati típusú egynapos
ellátást végzünk, de tervbe vettük az urológiai, később az ortopédiai jellegű műtéti ellátások bevezetését is. A koncepció
lényege az, hogy egyre jobban
kihasználjuk a rendelkezésre
álló műtéti kapacitást. Celldömölkön jelenleg 15 ágyon aktív
szülészeti-nőgyógyászati osztály működik, kizárólag az
úgynevezett érett szüléseket
tudjuk vállalni, koraszülés vagy
szövődmény
lehetőségénél
Szombathelyre irányítjuk az
édesanyákat, hiszen nincs közvetlen koraszülött-ellátó lehetőségünk. Hétközben teljes kapacitással és palettával működünk, június közepe óta azon-

A szülészeten
évente több százan
hozzák világra
gyermeküket

Dr. Markovics Diána, dr. Farkas Péter és dr. Kovács Antal az újszülött-részlegen

ban hétvégén és ünnepnapokon
a szülészeti eseteket a megyei
kórház látja el.
Dr. Farkas Péter úgy érzékeli: jó visszajelzéseket kapnak,
népszerű az osztály, ahol évente több százan szülnek (jó néhányszor előkelő helyet értek el
a kismamák által működtetett
szavazóoldalakon).
Az említetteken kívül hetven krónikus belgyógyászati
ágyuk van egy harminc- és egy
negyvenágyas
részlegben.
Olyan belgyógyászati betegeket látnak el, akiknek ellátása
Celldömölkön teljes biztonság-

gal és magas színvonalon biztosítható.
A vezető arról is beszélt: komoly fejlesztést tudtak végrehajtani az előző években. 960
millió forintos állami támogatásból új rendelőintézetet létesült a kórház területén – 14 területen tudnak szakorvosi járóbeteg-ellátást nyújtani. A rendelőintézetben diagnosztikai
egységek, radiológia, ultrahang
is helyet kapott, modern digitális röntgengép segíti a munkát.
Szükség esetén azonnali konzíliumot tudnak kérni, a szombathelyi radiológusok online
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tudják elemezni a Cellben készült felvételeket, ami ugyancsak nagy lépés a betegellátás
minősége javításának irányába.
A laboratóriumban, amely a
környező háziorvosi praxisokat
is kiszolgálja, széles spektrumú
a vizsgálati palettájuk. A vérkészítmények tárolására vérdepót
is működtetnek, így sürgős esetekben azonnal tudnak vért adni a rászorulóknak műtét vagy
szülés esetén.
A kórház intaházi telephelye, az ország első munkaterápiás pszichiátriai rehabilitációs
intézete 1952 óta működik. A

nyitott ajtóiról híres intézet elismertsége országos, hírneve
kitűnő és bár fenntartója sokszor változott, tevékenységének
színvonalát mindig meg tudta
tartani. – Intaházán olyan pácienseket vesznek fel, akik valahol már aktív kezelésben részesültek, stabilizálódott az állapotuk. A kezelés fő iránya a
gondozottak munka világába
történő visszavezetése. Kertészet, asztalosműhely, barkácsműhely is működik, nagyszerű
a terápiás közösség, amelynek
elve, hogy ne „forgóajtószerűen” működjön a pszichiátria,
hanem a gondozottak úgy térjenek vissza az életbe, hogy ott
megállják a helyüket. Néhány
éve 15 ágyas addiktológiai rehabilitációs osztály is beindult
a telephelyen, elsősorban az alkoholbetegek munkába való
visszavezetése a cél.
A szülészeten évente több
mint 3-400-an hozzák világra
gyermeküket, emellett 2-3 ezer
műtét zajlik. A krónikus belgyógyászati osztályokon évente
ezer elbocsátott beteggel számolhatnak. Az elmúlt időszakban 5-10 százalékkal több pácienst látnak el, a járóbeteg-ellátásban pedig több tízezres a betegforgalom. Celldömölk és
környéke 21 településének járóbeteg-ellátását végzik a kórházban és a rendelőintézetben,
igaz, nem teljes körű a szakellátási spektrum, mondta Farkas
Péter, aki büszke arra, hogy a
betegelégedettségi felméréseik
azt mutatják: jóval 85 százalék
feletti az elégedett pácienseik
aránya.(x)

