Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály bemutatása
Kedves Betegünk!
Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni az osztály működéséről, az itt dolgozó munkatársak munkájáról, az
osztályon való könnyebb eligazodás céljából.
2008-ban kezdte működését az osztály dr. Tóth-Abonyi János, majd dr. Hegedűs Béla főorvosok irányításával.
2010 óta dr. Floszberger Péter főorvos vette át az osztály vezetését.
A Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály a kórház negyedik emeletének keleti és a nyugati szárnyán található. A
nyugati szárnyon kapott helyet a fekvőbeteg osztály, ahol 5 db 4 ágyas, 1 db 5 ágyas,
1 db 1 ágyas kórterem várja a betegeket.

Személyi összetétel:
Vezetője:

Dr.

Floszberger

Péter

főorvos,

radiológus,

reumatológus,

fizioterápiás,

rehabilitációs szakorvos.
Orvosok: Dr. Tóth-Abonyi János főorvos, mozgásszervi rehabilitációs szakorvos
Dr. Garaczi Éva reumatológus szakorvos
Osztályvezető főnővér: Váriné Kása Edina diplomás ápoló
Az ápolási munkát 7 fő szakápoló, 1 fő gyakorló ápoló segíti.
A szakmai munkát 2 fő gyógytornász, 1fő fizioterapeuta,
1fő gyógymasszőr, 1 fő logopédus, 1 fő ergotherapeuta végzi.

Orvosaink szakrendelése:
-

Dr. Floszberger Péter:

hétfő: 12.00-14.00 Gyopárosfürdő
kedd: 10.00-13.00 Szakrendelő II. emelet
csütörtök: 09.00-11.00 osztályos ambulancia
13.00-15.00 Szakrendelő II. emelet
Előjegyzést a következő telefonszámon kell kérni: 06-68-411-166/ 655- ös vagy 697 – es mellék

-

Dr. Tóth Abonyi János:

hétfő és péntek: 07.00-11.00 Gyopárosfürdő
szerda: 12.00-14.00 osztályos ambulancia
-

Dr. Garaczi Éva:

csütörtök: 08.00-14.00 Gyopárosfürdő

mozgásszervi

Az osztály komfort fokozata:
A betegek számára közös étkező áll rendelkezésre, ahol nem csak étkezések folynak, hanem csoportos terápiák is.
A mozgásterápia jól felszerelt tornatermünkben történik. Mozgáskorlátozottak, kerekesszékben élők részére külön
akadálymentesített WC és fürdőszoba áll rendelkezésre.

Házirend, betegellátás
Az osztályos tartózkodáshoz szüksége van tisztálkodási eszközökre, hálóruhára, köntösre, papucsra,
tréningruhára, evőeszközre, ivópohárra. Kérjük, hozza magával gyógyászati segédeszközét, rendszeresen szedett
gyógyszereit.
Az intézet a betegek értékeiért, behozott személyes használati tárgyaiért (TV, rádió, mobil telefon stb.)
felelősséget nem vállal. Az adminisztratív teendők után az osztályos ápoló megmutatja Önnek az ágyát,
megismerteti Önt a szobatársaival. Szóban tájékoztatja a házirendről és az ápoláshoz szükséges kérdéseket tesz
fel Önnek.
A felvételre került betegeink felsőruházatukat, cipőjüket a kórteremben található szekrényben helyezhetik el.
Az intézetünkben folyó komplex orvosi rehabilitációs tevékenység eredményessége, a páciensek
nyugalma és a betegjogok gyakorlásában kapcsolatos intézményi szabályok betartása érdekében is kérjük,
szíveskedjenek a házirendet betartani, ezzel is segítve az ellátásban dolgozók munkáját!
Az intézeti benntartózkodása idején - a higiénés szabályok betartása mellett- természetesen saját ruházatát
használhatja, tréningruha használata ajánlott.
A kezelések reggel 6 órakor kezdődnek, majd a délelőtt folyamán folytatódnak, ill. bizonyos kezelések, délutáni
órákban történnek.
Délutánonként 14-16 óra között csendes pihenő van az osztályokon. Kérjük, hogy ezen időszakban
látogatóival együtt a szokásosnál jobban legyen tekintettel társaira.

Az osztály kapcsolata társintézetekkel
Az osztály szoros kapcsolatot tart a szegedi Orvostudományi Egyetem, a gyulai Pándy Kálmán megyei
kórház, a békéscsabai Réthy Pál kórház diagnosztikai, idegsebészeti, ortopédiai, traumatológiai,
reumatológiai osztályaival, valamint a régió traumatológiai, ortopédiai osztályaival, az országos
intézetekkel: OORI, ORFI.

Betegösszetétel
A mozgásszervi rehabilitációs osztály elsősorban degeneratív elváltozások, csontritkulás, műtétek utáni
maradványtünetek okozta fájdalmak kezelésével, ortopédiai, idegsebészeti műtéten átesettek, trauma utáni
állapotok, agyi keringési, krónikus idegrendszeri betegségek rehabilitációját végzi.

Szolgáltatások
Az osztály fizikoterápiás részlege az elektroterápia széles skálájával rendelkezik: kis és közép
frequencia, mozgásterápia, masszázs.
A fennjáró betegek részére, amennyiben nem ellenjavalt, Gyopároson vizes kezelések felvételére is
lehetőség van. A betegeket kisbusz szállítja az osztályról Gyopárosra és vissza a kezelések végeztével.
Engedélyezés alatt áll a Keleti szárnyon a Nappali kórház elindítása. Ez az ellátási forma 13 ágyon teszi
lehetővé a kliensek fogadását. Infúziós kezeléseket, gyógytornát, masszázst és fiziotherápiás kezeléseke
fognak kapni a gyógyulni vágyó páciensek.

Időközben felmerülő problémáival, kérdéseivel, észrevételeivel a kezelőorvosát, a nővéreket keresheti.
Mielőbbi gyógyulást kívánunk az osztály valamennyi dolgozója nevében.
dr. Floszberger Péter
osztályvezető főorvos

Váriné Kása Edina
osztályvezető főnővér

