
Nappali kórházként is mőködik a szentesi 
fürdı 

Szentes - Négy éve mőködik nappali kórház a szentesi kórház által üzemeltetett 
gyógyfürdıben. Az ellátást azok a mozgásszervi betegségektıl szenvedık vehetik 
igénybe, akiknek az állapota nem indokol egész napos orvosi felügyeletet. İket 
10 ágy várja az Ady Endre utcán lévı fürdıben. 

A termálvíz jellegzetes illata, a gyógyulni vágyók és a 
nedves kövezeten klaffogó mőanyag papucsok hangja 
fogadja azokat, akik belépnek a szentesi Dr. Bugyi 
István Kórház által üzemeltetett gyógyfürdıbe. Az Ady 
Endre utcán álló épületet 2004-ben újították fel. A 
korszerősítés során a tetıterében egy nappali kórházat 
is kialakítottak, amely a Kurca-parti egészségügyi 
intézmény mozgásszervi rehabilitációs osztályának 
részeként mőködik. 
 
– Az osztályon jelenleg húsz, a melegfürdıben pedig tíz 
ágy van – tudtuk meg Balázs Éva reumatológus, 
mozgásszervi rehabilitációs szakorvostól. 
 
– A nappali kórházas ellátást azok a mozgásszervi betegségektıl szenvedık vehetik 
igénybe, akiknek nincs szükségük folyamatos orvosi felügyeletre, azaz a kezelések 
felvétele után éjszakára hazamennek. Az ágyakon naponta 20-an fordulhatnak meg, a 
betegek különbözı idıpontokra érkeznek, és átlagosan 6 órát töltenek a fürdı falai 
között. A doktornı hozzátette: az országban kevés nappali kórház található, pedig ez 
a legmodernebb ellátási módok egyike. Tudomása szerint a megyében csak a szegedi 
Anna fürdıben mőködik hasonló – tette hozzá a doktornı. 
 

SZŐCS CSABA

2009.02.25. 16:00

Szentesen a nappali kórházas betegek tágas szobában pihennek két kezelés között.  
Fotó: Tésik Attila
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Az egyszemélyes, zuhanyzóval és mosdóval ellátott légkondicionált szobákban két 
kezelés között pihennek a betegek. Ottjártunkkor minden ajtó zárva volt, a 
nappalisok ugyanis épp foglalkozásokon voltak, így várnunk kellett egy kicsit. Addig 
körülnéztünk, az egyik medencében például gyógytornát tartottak. A résztvevık nagy 
odafigyeléssel, pontosan követték a parton álló szakember utasításait. A 
melegfürdıben emellett még rengeteg gyógykezelést végeznek, többek között van 
gyógyvizes kádfürdı, iszappakolás, súlyfürdı, szénsavas fürdı, orvosi gyógymasszás és 
víz alatti vízsugármasszás is. 
 
– Elég szoros a program, napi 5 különbözı kezelést kapok, ezért kevés idıt töltök a 
szobában, pedig néha jól- esne egy kis szunyókálás – halljuk a 60 éves Zsotér 
Ferenctıl. – A közelmúltban mőtöttek meg másodszor gerincsérvvel, itt kapom az 
utókezelést. Reggel 8-ra járok, és délután 2 óráig maradok. Jó ötletnek tartom a 
nappali kórházat, egy szóval lehet csak jellemezni: otthonos. Az orvosok és a 
szakápolók pedig mindig lelkiismeretesen végzik a munkájukat. 
 
A Mindszenten élı, lakatos végzettségő férfi állapota sokat javult, használtak neki a 
kezelések. A szobában töltött perceket rádióhallgatással és olvasással múlatja. 
 
Az 53 esztendıs, makói Vigh Zoltánt derék-, gerinc- és ízületi problémákkal kezelik. A 
rokkantnyugdíj elıtt kımővesként dolgozó férfi nem a nappali ellátásban vesz részt, 
a kórházban fekszik, ahonnan sorstársaival együtt betegszállító kisbusz hozza át ıket 
nap mint nap a gyógyfürdıbe. 
 
– A gyógytornáknak köszönhetıen sokat javultam, hamarosan hazaengednek – mondja 
a férfi. – A kezelések közötti szabadidıben a többiekkel beülünk a büfébe, ahol egy 
pohár frissítı mellett kellemesen elcsevegünk. 
 
Kis fürdıismertetı 
 
A törökfürdı hangulatú szentesi gyógyfürdı 1962-ben nyitotta meg kapuit a pihenni 
és gyógyulni vágyók elıtt. A termálvizet a város elsı, 1957-ben fúrt, 1735 méter mély 
kútja biztosítja. A 72 fokos víz jelentıs fluoridion- és metakovasav-tartalommal 
rendelkezik. Nyitott udvari gyógymedencéje mellett további 5 fedett medencét 
találunk. A fürdıben egyszerre 350 ember tartózkodhat.  
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