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Nõvérhívó rendszer a szülészeten
Az Oktel Kft. adománya a betegek és az ápolók javát is szolgálja

Szerdán délelőtt átadták a me-
gyei kórház szülészetének nővér-
hívó rendszerét, ami a betegek
biztonságát szolgálja, s egyben
egyszerűbbé teszi az egészség-
ügyi személyzet munkáját. A
mintegy 850 ezer forint értékű,
saját fejlesztésű rendszere, vala-
mint annak teljes kiépítése az
Oktel Kft. felajánlása.

V. H. M.

Dr. Muth Lajos, a kórház fõigazgató
fõorvosa úgy fogalmazott: egyik sze-
me sír, a másik nevet. Kifejtette, hogy
e karitatív felajánlás nagyszerû dolog,
igen örülnek az új „munkát segítõ
rendszernek”, ám elkeserítõ, hogy az
ilyen, s ehhez hasonló jótékony fel-
ajánlásoknak ugyan természetesnek
kellene lenniük, ám nem azok. Ugyan-

akkor öröm, amikor ilyen
önzetlen segítõkészséget ta-
pasztalnak.

A cégvezetõ Árki László
arról szólt, hogy évek óta
minden esztendõben ko-
moly támogatást nyújtanak
az egészségügynek, ám ko-
rábban adományaik útja kö-
vethetetlen volt. Ezért dön-
töttek úgy, hogy immár
konkrét intézményeknek,
konkrét céllal adományoz-
nak. Dr. Kuhajda Valéria ad-
junktus kiemelte, hogy az
„oktelesek” pontosan és
diszkréten végezték a szere-
lési munkálatokat, mégpe-
dig úgy, hogy a frissen fes-
tett falakra is vigyáztak.

Osztermayerné Fodor Ilonával, az
újszülött osztály fõnõvérével kis „kör-
utat” tettünk. Megmutatta, hogy min-
den kórterembe, de még a mellékhe-
lyiségekbe – beleértve a zuhanyzóka-
binokat is – beszerelték a betegellátás
biztonságát szolgáló nõvérhívókat. A
nõvérszoba melletti falra rögzített
táblán piros fénnyel villognak az adott
helyiségekkel összekötött lámpák,
ugyanakkor csengõszó is jelez a sze-
mélyzetnek. Tehát a legkisebb problé-
mát is azonnal jelzi a nõvéreknek,
akik a jelet követve nyomban az adott
helyen teremnek.

Beleshettem a kisbabákhoz is. Õk
az ünnepségbõl természetesen sem-
mit nem érzékeltek, nyugodtan alud-
tak kiságyukban, vagy a nyûgösebbek
egy-egy nõvér karjában.

Árki László, az Oktel Kft. ügyvezetõje (balról) és dr. Muth Lajos
fõigazgató fõorvos az átadási ünnepségen

Babák és nõvérek: értük van a rendszer
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