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Ez lehet bármilyen formátu-
mú, a lényeg az, hogy mi kerül
a lapjaira, amelyek bizonyos
idő után megsárgulnak, de el-
mondható, hogy a rájuk vésett
feljegyzések, gondok, problé-
mák sárgulása, érése és meg-
oldása sokkal lassúbb folya-
mat. Gyalogolni jó, visszatérni
jó, vissza-visszalapozni a jegy-
zetfüzetben nagyon tanulsá-
gos. Megtudhatjuk, mennyire
vagyunk – egyének, testüle-
tek, szervek, szervezetek, kö-
zösségek stb. – rugalmasak,
egyszóval mennyire vagyunk
életrevalóak.

Csak úgy találomra nyitom
ki a jegyzetfüzetem, s azzal
kezdem írásomat, amit a vélet-
len felkínál. Hát a sokat rago-
zott egészségügyet tolja a sze-
mem elé a kifürkészhetetlen
sors keze. Életünknek és halá-
lunknak ez a területe bizony
jócskán kiérdemli a kifürkész-
hetetlen jelzőt. Bizonytalanko-
dunk, talán mindenki ezt teszi
ez ügy kapcsán ebben az or-
szágban. S mihelyt a képviselő
már azt hiszi, jó kezekbe ke-
rült ez a gond, mélységes csa-
lódás sújt le rá, amikor polgár-
mesteri hívó szóra rendkívüli
ülésen kelletik megtárgyalni a
kórház problémáját. Mert hát
valakiknek másképpen tetszik,
no meg vannak hézagocskák a
törvényeinkben, amelyek „mű-
ködtetésével” minden döntést
ki lehet kezdeni. Más össze-
tételű szakmai-képviselői se-
reglések is segítségül hívatnak,
de a gondokból szinte semmit
nem faragunk le. A rendelőkben
pedig továbbra is százak és ez-
rek várják – hol türelmeseb-
ben, hol türelmetlenebbül – az
egyértelműbb és hatékonyabb
segítséget a szakmabeliektől
és a társadalomtól. Örök opti-
mistaként dobom soraimba ezt
a mondatot: lesz még egyszer
ünnep a világon.

Egy másik lapon a Casa-
blanca, a volt diszkó dominál.

Éveken át szerepelt a képvise-
lői üléseken, főleg csendhábo-
rítás miatt. Lekerült – hála az
égnek – a napirendről. De mi
lesz az épület sorsa – ez itt a
kérdés.

A vasúti közlekedés – az
önkormányzati képviselők
nyomására is – részben újra
sínre jutott. Azért nem merném
sürgetni, hogy ez a feljegyzés
már sárguljon meg. Tudjuk
mindnyájan, hogy nálunk az
ördögök és bizonyos íróasztal-
emberek nem alszanak.

Sajnálatos, hogy a vanda-
lizmus szócikket is be kell gyö-
möszölnöm leltárfüzetembe.
Van belőle bőven, gondolja-
nak csak a pihenőpark téglake-
rítésére, melyet állítólagos „é-
letrevaló” polgártársaink – a
mindent szabad a demokráciá-
ban elv alapján – elemeire sza-
porítottak. Ez van, s ez ellen
minden becsületes ipolysági-
nak, a megválasztott képvise-
lőknek és a felelős tisztségvi-
selőknek határozottan fel kell
lépniük. Nehogy egyesek még
a tetőt is ellopják a fejünk fö-
lül. Persze nemcsak a téglák tü-
nedeznek el. Hasonló eltűnési
sikerük van a forgalmi táblák-
nak meg egyéb forgalmazható
cikknek. Egyesek – állítólag –
még a bevásárló kosarakat
sem vetik meg. Úgy látszik, az
egész csupán ízlés vagy ügyes-
ség kérdése.

Sajnálom, de a főszerkesz-
tő által rám szánt keretbe – pil-
lanatnyilag – nem fér az okta-
tásügy bonyodalmas gomolya-
ga, a város propagálása, a ve-
szedelmes gyorshajtás a város-
ban, a késlekedő, de még min-
dig aktuális emlékmű kérdése
stb.

A jó jegyzetfüzet probléma-
gazdag, szinte kifogyhatatlan
a különböző témákból. Vissza-
lapozni jó és fontos, még ha né-
ha kellemetlen is.

Képviselői jegyzetfüzet

Célunk a magasabb szintű
egészségügyi ellátás biztosítása

Ipolyságon

Jelenségek 

Ipolyságra és környékére
jellemző néhány tulajdonság, e-
gyebek között, sajnos, a magas
betegségi arány. Ez összefügg
az életvitellel, a magasabb át-
lagéletkorral és bizonyosan a
szakorvosi ellátás nehezebb
hozzáférhetőségével. A régióban
lakó emberek, sajnos, a szakor-
vosokhoz hosszabb-rövidebb
utat kénytelenek megtenni, még
gyakori betegségek esetében
is. Gondolunk főleg a reumato-
lógiai ellátásra, a nagyothallás-
ra szakosodott ful-orr-gégésze-
ti szakrendelésre, ill. a krónikus
fájdalomtól szenvedő betegekre.

Ezekben az esetekben a na-
gyobb városokba /Léva, Nyitra,
Pozsony, Besztercebánya, eset-
leg Érsekújvár/ kell utazniuk.
Ez idő- és pénzigényes, valamint
maga az utazás és várakozás to-
vább ronthatja a beteg egészsé-
gi állapotát.

Az okok feltárása után az
SZK Egészségügyi Minisz-
tériuma elismerte a szükségle-
teket és lehetővé tette néhány
szakrendelés létesítését az i-
polysági régió számára: a COR
kft. szakrendeléseit besorolta
az egészségügyi intézmények
hálózatába. A következő ambu-
láns szolgáltatásokról van szó:
reumatológiai, neurológiai,
krónikus fájdalom /algezioló-
gia/, fül-orr-gégészeti, kardi-
ológiai és belgyógyászati am-
bulancia.

Mivel az egészségügyi mi-
nisztérium ezeket saját hálóza-
tába besorolta, az egészségügyi
ellátás bennük ingyenes. A be-
teg a biztosítókártya felmutatá-
sával igazolja magát, hasonló-
an a többi /állami/ egészségügyi
intézményhez. Az ellátás költ-
ségeit az egészségbiztosító állja.

A COR kft. ezekben a ren-
delőkben magas szintű szakor-
vosi ellátásra törekszik. A ren-
delőkben az ipolysági orvoso-
kon kívül nemzetközileg elis-
mert szakorvosok is rendelni
fognak, akik után eddig a bete-

gek nagyobb távolságok meg-
tételét is vállalták. A munkahe-
lyek szoros kapcsolattartásra
törekednek az ipolysági kór-
házzal.

Azzal, hogy a minisztérium
saját hálózatába sorolta a COR
kft. szakrendeléseit, az egész-
ségügyi költségvetésből külön
pénzösszeget biztosított tevé-
kenységükre. Ezzel a öszeggel
a régió számára kiutalt pénz-
összeg emelkedik, nem csorbít-
va az ipolysági kórház létező
költségvetését. Figyelembe kell
vennünk, hogy nem minden be-
tegség és állapot látható el am-
bulánsan, hanem kórházi ellá-
tásra szorul. Ezért a COR kft.
tevékenysége feltétlenül javít-
ja a kórház működési feltétele-
it is. A betegek szempontjából
nem elhanyagolható tény, hogy
amennyiben lakóhelyükön vagy
annak közelében kerülnek kór-
házba, lehetővé válnak a roko-
ni látogatások, a család és a be-
teg közötti közvetlen kapcso-
latok, ami a nyugodt gyógyu-
láshoz feltétlenül szükséges.
Nem elhanyagolható tény a be-
tegek szempontjából az sem,
hogy az ipolysági kórház dol-
gozói tökéletesen beszélnek
magyarul.

A COR kft. szakrendelései-
hez kapcsolódó laboratóriumi
vér- és vizeletelemzéseket az
ipolysági kórház fogja végezni,
ami a beteg szempontjából
gyorsabb, kényelmesebb és fő-
leg ingyenes szolgáltatást jelent.
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Társaságunk törekvése az
egészségügyi szolgáltatások
magasabb szintű biztosítása a
belgyógyászat és szakjai terén,
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ból fontos/ a szakorvosok kö-
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