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Magyar Nemzet 

 

Kisida Erzsébet: Emberhez méltó viszonyokat! 

 

Kisida Erzsébet: A speciális helyzetű emberek problémája nem oldódik meg pusztán az 

anyagi támogatással, számukra emberhez méltó viszonyokat kell létrehozni. Addig, amíg a 

fogyatékosok helyzetének rendezése az akadálymentesítésben kimerül, addig lényeges 

előrehaladás nem történik érdekükben.  

 

_________________________________________________ 

 

Gazdasági Rádió 

 

A távmunka lehetne az egyik alternatív megoldás a színlelt szerződések elkerülésére 

 

A kormányon kívül számos szervezet gondolkozik azon minként lehetne a 

kényszervállalkozásokat átalakítani. A távmunka lehetne az egyik alternatív megoldás a 

színlelt szerződések elkerülésére – mondta el rádiónknak a Magyar Távmunka Szövetség 

egyik tagja, Forgács Tamás. Az általában színészek, informatikusok, újságírók által használt 

módszer moratóriumának meghosszabbítását az Országgyűlés kulturális bizottsága támogatta, 

s ezzel is időt nyertek a munkáltatók és a munkavállalók is. A színlelt szerződés esetleges 

okairól és a lehetséges megoldásokról Forgács Tamás az MTSZ tagja beszélt Kéner 

Balázsnak. 

 

_________________________________________________ 

 

Weborvos 

 

Egyéves a rehabilitáció a szikszói kórházban 

 

A rehabilitációs szakorvosképzés képzőhelyévé minősítette az osztályt a Rehabilitációs 

Szakmai Kollégium. 

 

Március 1-jén volt egy éve, hogy a 78 ezer abaúji beteget ellátó szikszói II. Rákóczi Ferenc 

Kórházban megnyílt a húszágyas Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály. Az új betegellátó 

részleg részben a korábban a kórházban dolgozó dr. Lakatos Levente főorvos tevékenységét 

folytatva, részben dr. Tiba Sándor kórházigazgató törekvésére jött létre, vezető főorvosa dr. 

Tóth István lett. 

 

Már a szervezéskor fontos elv volt, hogy a valóban rehabilitációra szoruló betegek kerüljenek 

az osztályra, és a munkához biztosított legyen a megfelelő szakembergárda és felszerelés. A 

rehabilitációs team fokozatosan állt össze, ma már nyolc felsőfokú képesítésű szakember 

(orvos, gyógytornász, ergoterapeuta, szociális munkás, logopédus, dietetikus) dolgozik itt a 
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nővérek, a gyógymasszőr, a beteghordó, a fizikoterápiás asszisztensek, az ortopéd műszerész 

és a segédeszköz-ellátók mellett.  

 

Az osztályon külön tornatermet alakítottak ki, a fürdőszobák, mellékhelyiségek a betegek 

számára is beszerezhető segédeszközökkel vannak felszerelve, így a kezelés során azokat 

kipróbálják, a használatukat is megtanulják. 

 

– Egy rehabilitációs osztály alapvető feladata a betegek önállóságának, önellátásának javítása, 

s ehhez mindenképpen kell a beteg aktív közreműködése. Így az osztályra előzetes orvosi 

konzílium után csak a szükséges mértékben együttműködésre képes, szellemileg és fizikailag 

terhelhető betegeket vesszük föl – tájékoztatott dr. Tóth István.  

 

Az elképzelések megvalósítása után az elmúlt év adatai visszaigazolták a szakemberek 

törekvéseinek helyességét. A múlt évben 100,01 százalékos ágykihasználtsággal működött az 

osztály, 174 beteget ápoltak itt. A halálozási arány 1,72 százalék volt, az idén nem fordult elő 

haláleset. A kezelt betegek 45 százaléka agylágyuláson, agyvérzésen vagy koponyaműtéten 

esett át korábban, 25 százalékuk kopásos izületi betegségben szenved, a többiek pedig 

balesetet szenvedett, végtagamputált és belgyógyászati betegek voltak. A páciensek 55 

százaléka érkezett a kórház abaúji ellátási területéről, a többiek pedig Borsod megye más 

részeiből. 

 

Az eredmények alapján a Rehabilitációs Szakmai Kollégium az osztályt a rehabilitációs 

szakorvosképzésben képzőhellyé minősítette.  

 

– Örülök annak, hogy a rehabilitációs szemlélet alapjait viszonylag hamar sikerült a 

személyzettel elsajátíttatni. Ebben nagy segítségemre volt egy a rehabilitációs 

állapotfelmérésben használatos, az alapvetően fontos tevékenységeket felmérő tesztlap 

bevezetése. A munka alapja annak elfogadtatása, hogy a rehabilitációs folyamat során az 

abban résztvevő személyzet tagjai a kompetenciájuknak megfelelően döntően önállóan 

dolgozhatnak, így a rehabilitáció menetének megfelelően hol az orvos, hol a gyógytornász, a 

nővér, vagy az egyéb résztvevők szerepe kerül előtérbe – hangsúlyozta az osztályvezető 

főorvos. 


