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Valamennyi Szakorvos Kolléga / Kolléganő
Valamennyi Háziorvos Kolléga / Kolléganő
Valamennyi érintett Páciens
részére

Tisztelt Kollégák! Tisztelt Páciensek!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Margit Kórház Pásztó 2020. január 07-től új, ambuláns
szakmai profilt indít, melyről az alábbiakban részletes információkat nyújtunk.
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

Szakmai profil: Nyiroködémás betegek ambuláns szakellátása
Szervezeti egység: Mozgásszervi Rehabilitációs szakrendelés
Szakellátás ideje: keddi napokon 8.00-9.00 óráig
Szakellátást végző orvos: Dr. Muhari Géza, belgyógyász, mozgásszervi rehabilitációs
szakorvos
Betegelőjegyzés módja: kizárólag háziorvosi vagy szakorvosi beutalóval lehetséges,
vizsgálati időpontot Percze Anett asszisztens ad. Előjegyzési időpont kérhető az
asszisztenstől: keddi napokon 9.00-10.00 óráig személyesen (Mozgásszervi Rehabilitációs
szakrendelés, Krónikus épület, földszint, lépcsőfeljáróval szemben) vagy telefonon
(06/32/561-000/2106-os mellék). Előjegyzést kérhet orvos, asszisztens vagy a beteg is.
Szakorvosi vizsgálat alapján döntünk arról, hogy járóbeteg vagy fekvőbeteg ellátás
keretében van -e szükség komplex nyiroködéma csökkentő terápiára. Fekvőbeteg ellátás
keretében csak a súlyos, jelentősen mozgáskorlátozott betegek fognak ellátásra kerülni.
Intézményünkben a komplex terápiás kezelést végzik, szakorvosi javaslat és felügyelet
(minden esetben vizsgálat és a kezelést lezáró kontrollvizsgálat) mellett a következő
fizioterapeuták: Bagoly Krisztina gyógytornász és Tövisi Eszter gyógymasszőr, akik
rendelkeznek speciális végzettséggel és készséggel.
A kezelés időtartama: állapot súlyosságától függően 5-10, max. 15 alkalom.
A kezelések ideje ötnapos ciklusokban hétfőtől péntekig vagy keddtől hétfőig – a kezelést
végző fizioterapeutával személyesen egyeztetett időpontban - zajlanak.
A korszerű feltételekkel, megfelelő intimitás mellett nyújtott kezelés részei:
o manuális (kézi) nyirokdrenázs
o gépi intermittáló pneumatikus kompressziós kezelés
o speciális kompressziós pólya felhelyezése (bandázs), illetve használatának tanítása
o edukáció: diétával és fizikai aktivitással kapcsolatos tanácsadás
o gyógytorna, szobakerékpár alkalmazása, speciális esetekben víz alatti torna
A betegellátást NEAK finanszírozott egységekben végezzük, tehát a páciensek számára
háziorvosi vagy szakorvosi beutaló kiállítása mellett térítésmentes.

Tisztelettel várjuk 2020 januárjától nyiroködémában szenvedő betegeiket!
Pásztó, 2020. december 17.

