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Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Kistérségi Lakosok! 

Örömmel tájékoztatjuk, hogy hosszas előkészítő munka után a TIOP 2.1.2/07/01 pályázati 
projekt 1,1 Milliárd forintos beruházása eredményeként a Rétsági Kistérségi  Járóbeteg–
Szakellátó Központ 2011. április 04-től készen áll a betegek fogadására.  

Célunk az, hogy a térség lakossága lakóhelyéhez közel, korszerű körülmények között, jól 
képzett a lakosság számára ismert és elismert szakorvosok közreműködésével, szakmailag 
és emberileg is magas szintű járóbeteg szakellátásban részesüljön. Munkatársaink mindent 
elkövetnek azért, hogy Önök az ellátás során megtapasztalhassák felkészültségünket, 
segítőkészségünket és ezzel rászolgálhassunk bizalmukra és intézményünk a térség 
meghatározó egészségügyi intézményévé váljon.   

Ennek érdekében rendeléseink kialakításakor  figyelembe vettük a térség közlekedési 
lehetőségeit illetve azt, hogy az ellátás azon lakosok számára is elérhető legyen, akik 
munkahelyi elfoglaltságuk  miatt csak a délutáni órákban tudnak a rendeléseinken 
megjelenni. Hogy a szakellátás lehető legszélesebb skálájával fogadhassuk Önöket a húsz 
szakrendelés mellett egy hatágyas nappali ellátást nyújtó egység és egy otthoni szakápolási 
szolgálat is a lakosság ellátásának érdekeit szolgálja 

A beruházás során intézményünkben olyan magas szintű diagnosztikai biztonságot nyújtó 
berendezések kerültek beszerzésre, melyek ma csak a legjobban felszerelt egészségügyi 
szolgáltatóknál érhetők el. 

Intézményünk vezetése kiemelt feladatának tartja a lakosság tájékoztatását és azt, hogy 
minden érdeklődő megismerhesse a felajánlott szolgáltatás lehetőségeit, ezért 2011. 
március 25.-én pénteken lakossági nyílt napot szervezünk, ahol három turnusban 9, 11, és 
13 órai kezdettel mutatjuk be az érdeklődőknek a Rétsági Járóbeteg Szakellátó Központot. A 
nyílt napon egy rövid ismertető után betekinthetnek a kulisszák mögé és feltehetik 
kérdéseiket az intézmény vezetésének. A részvételre  2011. március 16-tól munkanapokon 
10-12 óra között a 35 550-570 telefonszámon történő előzetes bejelentkezés után nyílik 
lehetőségük. 

Értesítjük továbbá, hogy 2011. március 16-tól megnyitjuk előjegyzésünket, így Önöknek 
lehetőségük lesz április 4-től időpontot kérni szakrendeléseinkre. Előjegyzési időpont április 
16-tól munkanapokon 10-12 óra között a 35 550-570 telefonszámon kérhető. 

 Tisztelt Kistérségi Lakosok, Reméljük, hogy ez a rövid tájékoztatás felkeltette érdeklődését a 
Rétsági Kistérségi Járóbeteg-Szakellátó Intézmény iránt, és ha a szükség úgy hozza minket 
választ egészségügyi ellátásának színhelyéül. 

Meggyőződésünk, hogy ez az Intézmény Önöknek épült de csak akkor lesz eredményes, ha 
Önök is ezt akarják !! 

Rétság 2011. március 10.  

         Bugarszki Miklós 
                intézményvezető igazgató 



 

 

 

 

Rendelési Idők 

 

 

  hétfő kedd szerda csütörtök péntek 
Laboratóriumi 
mintavétel 7-11 7-11 7-11 7-11 7-11 
RTG 8-13 8-13 8-13 8-13 8-13 
UH   11-19   11_19  
Belgyógyászat 13-17 13-17   10-18  
Kardiológia     8-18     
Sebészet  11-18   12-19   
Ortopédia     16-20     
Traumatológia 9-12       8.30-14.30 
Szülészet-nőgyógyászat 8-14     14-19 9-14 
Urológia     13-17     
Rheumatológia      16-20     
Neurológia   8-14       
Pszichiátria     8-14   8-15 

Szemészet 8.30-12-30 
15.30-
19.30   

15.30-
19.30 

14.30-18-
30 

Fül-Orr-Gége 13-19   9-15     
Bőrgyógyászat 8-14 8.30-14.30       
Pulmonológia   8-16       
Gyermekgyógyászat 16-19     16-19   
Gyógytorna 8-14 10-16 8-14 10-16 8-16 
Fizikoterápia 8-16 8-16 8-16 8-16 8-16 
Masszázs 8-16 8-16 8-16 8-16 8-16 


