A Járóbetegellátó Intézmények Barcs és kistérsége 26
település, 25 ezer ember járóbeteg szakellátásáért felelős.

Jelenleg 14 szakmában, 24 szakrendelés, 3 gondozó, 350
szakorvosi és 45 nem szakorvosi órában fogadja a betegeket.
A jelenlegi épületegyüttestől 200 m-re épülő új, 1.800 m2-es,
kétszintes rendelő kialakítása a kor követelményeinek, és az
előírásoknak megfelelően történik. A tervezés során a
betegérdekek kerültek előtérbe, így a földszinten
helyezkednek el a diagnosztikai egységek (röntg en, labor,
ultrahang), valamint a sebészet, ortopédia, urológia,
szemészet, neurológia, pszichiátria, fül-orr-gégészet és a
tüdőgondozó. Az emeltre kerül a belgyógyászat, kardiológia,
diabetológia, nőgyógyászat, terhesgondozó.

Barcsi kistérségi járóbetegellátó
központ fe jlesztése

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társ finanszírozás ával valósul meg.

Teljesen új tevékenység lesz az egynapos sebészet, melynek
keretében sebészeti, nőgyógyászati, fül-orr-gégészeti,
traumatológiai ellátást tudunk nyújtani, valamint a kúraszerű
ellátások, illetve az otthonápolási szolgálat.
Új, a kor követelményeinek megfelelő műszerek is
beszerzés re kerülnek. A legnagyobb mértékű fejles ztés a
röntgen cseréje lesz, melynek során új, digitális készülék
kerül beüzem elésre. Elmarad a filmhívás, jelentősen javul a
képminőség, csökken a sugárterhelés, és a kérő
szakrendelés ek saját számítógépükön is megtekinthetik a
felvételt. Lehetőség lesz a telemedicina alkalmazás ára is,
azaz a kép továbbítása után a távol lévő szakorvos saját
munkahelyén leletezheti a felvételt.

Telemedicina

Az ultrahang diagnosztika területén is jelentős fejles ztés fog
történni. Az új általános ultrahang diagnosztikai készülék
javítani fogja az ultrahang diagnosztikai lehetőségeket, a
meglévő készülék átkerül a nőgyógyászati szakrendelésre ahol
jelenleg egy közel 20 éves ultrahang-készüléken történnek a
vizsgálatok. Az átkerülő készülék segítségével új
diagnosztikai lehetőség adódik, a magzati keringésvizsgálat.
Az áramlási paraméterek adta lehetőségek kihasznál ásával
jelentősen előbbre léphetünk a magzat méhen belüli
állapotának megítélésében illetve nőgyógyászati daganatok
szűrésében.
A kardiológia vonatkozásában is műszerfejlesztést végeztünk.
Egyrészt a kardiológiai ultrahang beszerzése, másrészt a
terhelés es EKG vizsgálatokkal a betegségeket korai fázisukban
tudjuk diagnosztizálni, amivel jelentősen javítható a
diagnosztizált betegség prognózisa.
Terheléses EKG vizsgálat

A műszerberuházások nagy részét képezi egynapos sebés zet
feltételeinek megteremtése.
Ez tartalmazza a központi sterilizáló berendezéseit a műtő kézi
műszereit, az altató gépet, a központi gáz és szívó ellátást, az
ébredő helyiségek előírt felszerelését.

Tőlünk gazdaságilag fejlettebb országokban az összes
műtétek kb. 60-65%-át már egynapos ellátási körülmények
között végzik. Magyarországon ez az arány 10% körüli.
Valószínűleg a módszer nem ismertsége, illetve bizonyos
szakmai ellenérdekeltség miatt nem terjedt el hazákban.

Szolgáltatásbővülés

Pedig ez a jövő útja. A tervezett műtétek jelentős részénél a
beteg előzetes kivizsgálás át, műtéti kockázatbecslését
követően végezhetők el ezek a műtétek. Ezt főként a
sebészet, nőgyógyászat, ortopédia, fül-orr-gégés zet,
ortopédia, területén kívánjuk megvalósítani. Később igény
szerint szóba jöhetnek szemés zeti műtétek, valamint
plasztikai beavatkozások. Ez azt jelenti, hogy a
Rendelőintézetben történik a kivizsgálás (labor,
belgyógyászat, aneszt eziológia) és ezek után a beteg az
orvossal konzultálva egyezik meg a műtét időpontjáról.

Jelentősen bővülni fog a szakorvosi, illetve a nem szakorvosi
órák száma.(10 nem szakorvosi, illetve 85 szakorvosi
óraszám). A gondozóintézeti órák száma változatlan marad.
Azokon a szakrendelés eken történik óraszámbővítés, ahol
jelenleg az előjegyzés mellett is hosszú a várakozási idő,
valamint ahol profilbővítés lesz (szemés zet, urológia,
pszichiátria, neurológia, kardiológia, diabetológia, ultrahang.)
Pályázat során befogadást nyert a kúraszerű ellátás. Ennek
keretében naponta végzünk különösen a belgyógyászat,
neurológia, reumatológia területén infúziós kezeléseket. Ez
eddig csak kórházi körülmények között történt. Tekintettel a
lakosság elöregedésére, erre a szolgáltat ásra egyre nagyobb az
igény.
A pályázat kötelező el eme az otthonápolási szolgálat
kialakítása. Ennek során szakképzett ápoló a szakorvos
javaslatára a beteg otthonában végez el bizonyos kezeléseket
(sebkötözés, decubitus kezel és, fizioterápiás kezelések,
gyógytorna).

Ezzel az eljárási móddal megvalósulhat az egés zs égügyi
ellátás egyik fő célkitűzése: végleges ellátást nyújtani a
beteg lakhelyéhez minél közelebb.

Elérhetőségünk:

Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó
Intézmények
7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 72.

7570 Barcs, Kálmán Imre u.

Előre tervezett időpontban jön a beteg az intézménybe (ez
függ a műtét típusától, az érzéstelenítés formájától, a műtét
utáni megfigyelés szüks égességétől), műtéti előkészítést
követően megtörténik a műtét, majd az ébredő helyiségbe
kerül megfigyelésre, és legkésőbb délután négy óráig
elhagyja az intézményt. Bármilyen szövődmény, vagy
szövődmény gyanúja esetén az intézmény gondoskodik
fekvőbeteg intézeti elhelyezéséről.

Egynapos sebészet
Előnyei: jól tervezhető, a műtét után a beteg saját otthoni
körülményei között gyógyul, illetve költségtakarékos.
Hátrányai: csak tervezett műtéteknél, megfelelő kockázat
besorolást követően végezhető, megfelelő infrastruktúra
szükséges, szövődmény esetén kórházi szállítás szükséges.
Az egynapos sebés zetben évente kb. ezer műtétre van
finanszírozás befogadási nyilatkozatunk.

Telefonszám: 82/565-371 Fax: 82/463-027
Email: info@barcsrendelo.t-online.hu
www.barcsrendelo.t-online.hu

