
Mintegy 680 milliós saját erôs be -
ruházás eredményeképpen új patológiai
osztályt épített a Békés Megyei Önkor-
mányzat az általa fenntartott Pándy Kál -
mán Kórházzal közösen az intézmény
gyulai központjában. Az ünnepélyes áta -
dás a közelmúltban volt.

A Richter Gedeon gyógyszergyár által
szervezett Egészségváros rendezvényen
több mint kétmillió forinttal növelték a
szûrésen megjelent gyulai lakosok a kór -
ház számára juttatott adomány összegét.
Szeptember 25-én Gyula városa adott ott  -
hont az Egészségváros programnak.

Ünnepélyes keretek között újraszen-
telték szeptember 23-án a Pándy Kálmán
Megyei Kórház több mint százéves kápol-
náját, ugyanis az épület kívül-belül meg -
újult, és visszakapta eredeti funkcióját a
hatvan évig benne mûködô könyvtár el -
köl töztetésével.
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Az elmúlt öt év támogatásaiból (az
1%-os személyi jövedelemadóból, vala -
mint a különbözõ cégek támogatásából)
16 703 214 Ft összeget eszközbeszerzés -
re, valamint 7 095 522 Ft összeget szak-
mai továbbképzésre szavazott meg az
alapítvány kuratóriuma. A különbözõ kézi
mûszerek, OPX 125 mûtõasztal, antide-
cubitus matrac, központi gyógyszertár
szoftverprogramjának a támogatása, be -
tegellenõrzõ monitor beszerzése jelentõs
segítséget nyújtott a gyógyításban.

Az ápolás jelentõs támogatást kapott
az ala pítványtól a krónikus osztályok

részére az igen rossz állapotú berende -
zések cse réjére (ágyak, szekrények, be -
tegemelõ, beteg fürdetõ…), a betegek
kom fortérzetét szolgáló berendezések be -
 szerzésére.

A gyer ekosztálynak inkub  átor beszer -
zé sérõl döntött a kuratórium. A radiológiai
osztály MHZ vizsgálófejet, az inten zív 
osztály piccO2 cevox modult, az uro lógiai
osztály résztámogatást kapott kézi mûsze -
reinek vásárlására, és még sorolhatnánk
tovább.

A szakmai továbbképzésekhez, a ha -
zai és külföldi kongresszusokban való
rész vételhez, mind a nõvéreknek, mind az
orvosoknak, az alapítvány lehetõsége sze -
rint hozzájárult, és támogatta azokat,
valamint segített olyan rendezvényeket,
mint pl. a gyermekosztály által  hagyomá -
nyosan rendezett programot a cukorbeteg
gyerekek számára.

Szeretnénk a jövõben is minél több
segítséget nyújtani és támogatni azokat a
törekvéseket, me lyek az alapítvány célki -
tûzéseit szolgálják, de ez a kívánság akkor
valósulna meg, ha még nagyobb támo-
gatást kapnánk a különbözõ cégektõl és a
lakosság részérõl az szja 1%-ával.

Várják a segítôkész Békés megyeiek támogatását

Dr. Jurdi Imad, a kuratórium elnöke

A KURATÓRIUM TAGJAI
(2010-TÔL)

Dr. Jurdi Imad
Dr. Gyimesiné dr. Rupp Anikó

Kádárné Szabó Ildikó

A Pándy Kálmán Alapítvány
ADÓSZÁMA:

19059198-1-04
BANKSZÁMLASZÁMA:

11733027-20044363

A Pándy Kálmán Alapítványt tizenkilenc Békés megyei gazdálkodó szervezet
hozta létre 1997. szeptember 17-én kelt alapító okiratának aláírásával 2 515 000
Ft jegyzett tôkével. Céljai közé tartozik a korszerû mûszerek beszerzése, az
egészségügyi szakmai célok megvalósításának támogatása; az egészségmegôrzés,
a betegségmegelôzés, a gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevekénység meg-
valósítása; a Pándy Kálmán Kórház orvosainak továbbképzéseinek, tanulmány -
útjainak támogatása.
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Közel ötmillió forint adomány

A szûrésre és családi programokra
sokan kilátogattak a gyulai Kossuth térre.
A rendezvény házigazdája Jaksity Kata és
Rudolf Péter színmûvész volt.

A nap fo lyamán a szûrõvizsgálatok
mellett közös tornán, felvilágosító elõadá-
sokon vehettek részt az érdeklõdõk, akik
pontokat gyûjtöttek. 

Minden pont 300 Ft-tal járult hozzá az
adomány összegéhez. A nap végén az
összesítés alapján 4 303 700 Ft adomány
gazdagítja kórhá zunk Pándy Kálmán Ala -
pítványát.

Ebben az évben 14 alkalommal került
sor Egészségváros rendezvényre, az ado -
mányok összegét illetõen a második leg -
többet gyûjtött Gyula városa.

Folytatás az 1. oldalról

Köszönjük ezúttal valamennyi résztvevõnek a programon való megjelenést,
a Richter Gedeon Nyrt. munkatársainak a szervezést és azt,

hogy városunkba hozták ezt a színvonalas programot!
A segítség olykor másodperceken múlhat!

A vártnál is nagyobb érdeklôdés kísérte a rendezvényt A gyermekek is jól érezték magukat
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A felújítás részeként új tetõszer kezetet
kapott a torony, valamint a nyí lászárókat
is kicserélték. A beruhá zás elkészültét kö -
vetõ ceremóniát dr. Kiss-Rigó László sze -
ged–csanádi me gyés püspök vezette le.

Számos érdeklõdõ gyûlt össze a me -
gyei kórházban a nemrég renovált ká -
polna újraszentelési ceremóniáján, még a
történelmi egyházak képviselõi is tisz -
teletüket tették a jeles eseményen. A fenn -
tartó Békés Megyei Önkormányzat és a
szeged–csanádi egyházmegye által közö -
sen támogatott beruházás befejeztével

ugyanis már csak az ünnepélyes újraszen-
telés hiányzott ahhoz, hogy az intéz -
mény ben az elkövetkezendõkben az is ten-
 tiszteleteket ah hoz méltó helyen tarthas-
sák meg. A zon ban nemcsak az épület, ha -
nem an nak környezete is meg szépült,
er rõl azok is megbizo nyo sod hat tak, akik
az ünnepélyes szentmisén a templom elõtt
fog lal hattak helyet.

A megjelent vendégeket dr. Kovács
József fôigazgató-fôorvos köszöntötte, be -
szédében az egyház és a közintéz mények
kapcsolatának fontosságát hangsúlyozta.
Majd a megyei kórház és a kápolna épí té -
sének történetét mutatta be a jelenlévôk -
nek, melyben kiemelte, hogy az intéz -
mény a rendszerváltás elôtti idôkben is
mindig hozzáférhetôvé tette betegei szá -
má ra az egyház szolgálatait.

Farkas Zoltán megyei elnök egy a
Bibliából idézett részlettel szólt a jelen-
lévôkhöz, ezt követôen az épület falai
között gyógyulni szándékozó, lelki meg-
nyugvásukat keresô betegeknek ajánlotta
fel a templom szolgálatait, felekezeti ho-
vatartozástól függetlenül.

A felszentelést megelôzôen dr. Kiss-
Rigó László megyés püspök is köszönetét

fejezte ki a beruházás létrejöttében segít-
séget nyújtott minden szervezetnek, vala -
mint annak a véleményének adott hangot,
hogy a kápolna nemcsak reményt és erôt
adhat a betegek és dolgozók számára,
hanem örömöt is okozhat a fáradságos
mindennapokban.

A kistemplom több mint százéves
tör ténete a kórház létrehozásának kez de -
teire nyúlik vissza, ugyanis az épületek
közül elsõk között építették fel az intéz -
mény területén, egy szerû felsze relt ség -
gel. Majd az egészségügyi létesítmények
számának növelésével és a gyógyintézet
könyvtárának meg szüle tésével döntöttek
úgy, hogy a kápolnába helyezik át a
könyveket, meg vál toztatva ezzel az épü -
let eredeti rendeltetését. A létesítmény
ennek okán funk cionált 1950-tõl napja -
inkig orvosi bibl iotéka ként, majd az
elmúlt esztendõ fenntartói döntését kö -
vetõen költöztették ki a szak könyv tárat
az épületbõl. A be ruházás közel tizen -
négy millió forintba került, ebbõl a külsõ
építészeti munkák költségét a megyei
önkormányzat, míg a belsõépí té szeti kia -
lakítás finanszírozását a szeged–csanádi
egyházmegye biztosította.

Újraszentelték a  kórház kápolnáját

A történelmi egyházak képviselôi is tiszteletüket tették a
rendezvényen

Folytatás az 1. oldalról
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ORSZÁGOSAN IS EGYEDÜLÁLLÓ FEJLESZTÉS GYULÁN

Új patológiai osztály épült

A fejlesztés elsôdleges oka, hogy a
jelenlegi helyén mûködô patológia több
mint százéves épülete már nem felelt
meg a kor követelményeinek, továbbá
az intézmény sem mûködhet megfelelô
kö rülményeket biztosító patológia nél -
kül. Mivel állami és uniós pályázati for-
rások nem álltak erre a célra rendel -
ke zésére, a fenntartó Békés Megyei Ön -
kormányzat úgy döntött, válság kezelô
programjának részeként, elôrehozott be -
ruházásként é píttet új patológiai tömböt
az egykori ápolási osz tály területén. A
fejlesztés egye dülállónak számít, ugyan -
is az elmúlt ötven évben nem épült az
országban patológia. Emellett az épít ke -
zéssel egy országos viszonylatban is a
leg korszerûbbek közé tartozó új épüle -
tet hoztak létre, mely 1241 m2 területtel
(földszint + emelet) rendelkezik.

Bár a közbeszédben még napjaink -
ban is elsôsorban a kórbonctannal azo -
no sítják, a patológia tevékenységé nek
ma csak körülbelül húsz százaléka a kór-
 boncolás, a további feladatok nagy részét

a szövettani és citológiai vizsgá la tok
teszik ki, amelyek pedig a diagnosz -
tikához nélkülözhetetlenül fon tosak.

Az épület bontása tavaly nyáron kez -
dôdött el, a kivitelezési munkálatok pe -
dig idén februárban indultak, és az el múlt
hónapokban lefolytatták az orvos tech -

nológiai mû szerek, eszközök és felsze -
relések, va la mint a beépített és mobil bú-
 torzatok köz be sze rzési eljá rását is. Így a
jö vô ben egy, Magyarország legkor sze -
rûbb pato lógiái közé tartozó tömb áll
majd az orvosok, vala mint a Bé kés me -
gyei be te gek szolgá latába.

Az új patológiai tömb az egykori ápolási osztály helyén épült

Folytatás az 1. oldalról



6. oldal Gyulai Kezelő-Lap 2010. december

1. Személyporta
2. Telefonközpont
3. Kardiológia
4. Üres épület
5. Drogambulancia
6. Rendelõintézet
7. Fodrász
8. Üzembiztonság 
9. Mûtéti tömb

10. Gazdasági hivatal
11. Vérellátó épület
12. Új patológia
13. Mûveseállomás
14. Jézus Szíve kápolna
15. Központi orvosi ellátó épület
16. Belgyógyászati épület
17. Neuropszichiátriai épület
18. Kismûtéti épület

19. Mosoda
20. Raktár
21. Urológia
22. Infektológia
23. G Épület

(tüdõszûrõ és tüdõgondozó)
24. Víztorony
25. Sugárterápia
26. Sugárterápia

27. Mûhelyek
28. Kazánház
29. Harruckern János-iskola

+ kollégium
30. Mentõállomás
31. Élelmezési épület
32. Teherporta
33. Új transzformátorállomás
34. Trafóház, aggregát
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A Sitka 1. telephelyen mûködô
Tüdôkórház 1907-ben nyitotta meg ka-
puit. Megyei szakkórházként mûködött.
A Tüdôkórház Gyula és Sarkad városa
között, a természetvédelmi területté nyil -
vánított Lugos erdõ közepén terül el. A
természeti környezet ideális a gyógyu -
láshoz és pihenéshez. A szakkór ház ban
a fekvôbeteg-ellátás kétszáz ágyon tör -
tént, ebbôl 125 ágy akut tüdôbetegségek
kezelésére szolgált, 45 ágyon felnôtt
krónikus betegellátás, 30 ágyon pedig
légzésrehabilitáció történt.

A 2007. évi változások után a Békés
Megyei Tüdôkórház aktív ágyainak szá -
ma 76-tal lett kevesebb, a kórház mû-
ködése önálló intézményként az ala csony
ágyszám és az ebbôl adódó csök kenô fi-
nanszírozás miatt veszélybe került.

A tulajdonos Békés Megyei Önkor-
mányzat 2007. április 13-i ülésén dön-
tött két egészségügyi intézményének, a
Pándy Kálmán Kórháznak és a Békés
Megyei Tüdôkórháznak teljes körû szak -
mai és gazdasági integrációjáról. A dön-
tést követôen azonnal megkez dôdött az
integráció. 2007. június 1-jétôl a
Tüdôkórház teljes körû szakmai és gaz-
dasági integrációja megtörtént. Az ösz -
sze vonás két betegellátó telephely
meg szüntetését, osztályok összevonását
jelentette.

A kórház fejlesztési céljához kap cso -
 lódóan sor került a telephelyek koncent -
rálására, így két részleg is a gyulai
telephelyekrôl a Sitka 1. telephelyre
költözött.

A telephelyen jelenleg mûködô be teg -
ellátó osztályok és vezetôi: mb. telep -
helyvezetô: dr. Fazekas Özséb. Tü dô-
gyógyászati aktív osztály: dr. Sztancsik
Zsuzsanna. Tüdôgyógyá szati króni kus
osztály: dr. Kovács Pál László. Tüdô-

gyógyászati rehabi -
litációs osz tály: dr.
Hejazi Redwan.
Kró nikus belgyó-
gyászati részleg: dr.
Zékány Zita. Addik-
tológiai részleg: dr.
Novotny Gabri el la.
Munkaterápia: dr.
Szlávik Gyôzô.

A tüdôgyógyá -
sza ti aktív osztály fô
profilja a tüdôrákos
betegek kivizsgá lása,
kezelése, kö vetése.
Emellett a tü dôbetegségek széles palet-
tájával ta  lálko zunk például tüdôgyulladás,
tüdôfib rózis, obstruktív légzészavarral
járó kór képek, COPD acut exacerbatiója,
asztmás roham, lég zési elégtelenség, vér -
köpés, pneumothorax, tüdôtályog, tu-
berkulózis, MRSA-s kórképek. Az
osz   tályon tüdôgyógyá szat-szakambulan -
cia, bronchológiai am bu lancia és aszt ma -
ambulancia mûködik. A tüdôgyógyászati
krónikus osztály 8 specifikus (tbc-s) és 52
aspecifikus ágyon látja el a betegeket.

A tüdôgyógyászati rehabilitációs 
osz tály 75 ágyon végzi –az asthma
bron chiale, COPD (krónikus obstruktív
tüdôbetegség), bronchitis chronika, em-
physema, tu.pulm., bronchiectasia, cisz -
tás fibrózis, interstitialis tüdôbe teg-
sé gek, tbc-s residuumok, mellkasfali
betegségek, mûtét utáni állapot, a társ-
betegségek figyelembevételével – a fek -
vô, illetve a járó betegek ellátását.

Osztályunk profiljába tartozik a lég -
zôszervi betegek vizsgálata (asztma ki -
vizsgálás, allergiapróba, légzés funk  ció,
terheléses vizsgálatok stb.), állapotfel mé -
rés, hörgôtükrözés, mellkascsapolás, lég -
zô szervi betegségek kont rollálása, fizio -

terápiás, sóterápiás, inhalációs, gyógy-
tornás kezelése, nyomon követése.

A tüdôgyógyászati rehabilitáció
célja a légzéskárosodás tüneteinek javí -
tása, komplikációnak mérséklése. Meg -
szüntetni egyrészt a betegség okozta
tüneteket, másrészt visszaállítani a be -
tegség elôtti állapotot, illetve a beteget
megtanítani arra, hogy hogyan tud a
meglévô, megmaradt képességeivel
együtt élni.

A krónikus belgyógyászati osztályon
a kórházi kezelésre szoruló kró nikus
betegek ellátását, ápolását vég zik. Az
osztály profiljába tartozik valamennyi,
elsôsorban az idôsebb generá ciót érintô,
krónikus betegség és annak szö vôd-
ményei. A krónikus belgyógyá szaton jó
kezekben, gyönyörû környezetben gyó-
gyulhatnak a betegek. Az osz tály 1993-
ban kezdte meg a munkát. 2007 jú niu  -
sától már 30 ággyal mû kö dött, amikor
erre a szép termé szet vé delmi területre
került az osztály, méltó helyére.

Az addiktológia és a munkaterápia
egyaránt a pszichiátriai osztály részle -
geként mûködik a telephelyen.

Bemutatkoznak telephelyeink – 2. rész

A természeti környezet ideális a gyógyu láshoz

Kiadja a BetûNet Média- és Hírügynökség • Engedélyszám: 163/0160/3/2010
• Felelõs kiadó: Gy. Nagy Ágnes ügyvezetõ • Telefon: +36-66/640-310 • Mobil: 06-
70/639-18-42 • Felelõs szerkesztõ: Gy. Nagy Ágnes • Tördelés, design: PowerDe-
sign • Nyomtatás: Garmond Press Kft. 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. •
Megjelenik 10 000 példányban, a Pándy Kálmán Kórházban • A lapban megje-
lent hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelõsséget!
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Magán Endoszkópos Laboratóriuma
Coronella Orvosi Centrum, Gyula Nürnbergi út 1/B

Bejelentkezés: 06-40/630-080
www.endomedix.hu

ORVOS RENDELÉSI IDÕ STÁTUS BEJELENTKEZÉS

Dr. Novák János PhD kedd 16–18 óra orvosigazgató 36 (30) 9950-319

Dr. Gurzó Zoltán szerda 16–18 óra orvosigazgató 36 (30) 5201-075

Dr. Szalai László hétfõ 16–18 óra fõorvos 36 (20) 775-3025

Dr. Ilyés Sándor hétfõ 16–18 óra fõorvos 36 (70) 9447-655

Prof. dr. Várkonyi Tibor csütörtök 16–18 óra professzor 36 (40) 630-080

BELGYÓGYÁSZAT, INFEKTOLÓGIA,
ALLERGOLÓGIA ÉS KLINIKAI
IMMUNOLÓGIA

DR. MARTYIN TIBOR
fõorvos, belgyógyász,
infektológus, allergológus és
klinikai immunológus szakorvos
rendel: kedd, csütörtök 16.30–
18.30 (szükség esetén házhoz megy)
Mobiltelefon: 70/3409-417

BÕRGYÓGYÁSZAT-KOZMETOLÓGIA

DR. PÓLAY ANNA
fõorvos, bõr-, nemibeteggyógyász
és kozmetológus szakorvos
rendel: hétfõ-szerda-péntek 14–18
Bõrsebészeti beavatkozás kedd
délelõtt.
Szépészeti beavatkozások:
ráncfeltöltés — ajakformázás — botox
Telefon: 66/362-606,

30/295-6078
Telefonbejelentkezés szükséges!

DR. LAKOS TIBOR
fõorvos, bõr-, nemibeteggyógyász
és kozmetológus szakorvos
rendel: kedd, csütörtök 16–18
Telefon: 66/362-606
Telefonbejelentkezés szükséges!

FÜL-ORR-GÉGÉSZET

DR. ILYÉS ANNA MÁRIA
fül-orr-gégész, audiológus
szakorvos, kórházi fõorvos
rendel: hétfõ, csütörtök 16.30–
18.30, szombat: 8.00–9.00
Telefon: 66/362-606,

30/9957-498

UROLÓGIA

DR. ADNNAN WATTFA
urológus, sebész szakorvos,
kórházi fõorvos
rendel: szerda 17.30–18.30
Telefon: 66/362-606

BELGYÓGYÁSZAT ÉS
ENDOKRINOLÓGIA

DR. GAZDAG ANDREA
belgyógyász
és endokrinológus szakorvos,

Bejelentkezés: 30/4852-237

NÕGYÓGYÁSZAT

DR. POMUCZ JÁNOS
szülész-nõgyógyász és klinikai
onkológus szakorvos, kórházi
fõorvos
rendel: kedd, csütörtök 16–17
Telefon: 66/362-606

SZEMÉSZET

DR. PELLE ZSUZSANNA PhD
az orvostudomány
kandidátusa, Szemészeti osztály
vezetõ fõorvosa, megyei
szakfelügyelõ
rendel: kedd 16–18
Telefon: 66/362-606

DR. KALLAI JÁNOS
szemész, kontaktológus
szakorvos excimer laser
specialista
rendel: csütörtök 15–16
Telefon: 66/362-606,

30/9388-312

Coronella Patika és Orvosi Centrum
Gyula, Nürnbergi u. 1/B. Patikatelefon: 66/362-192. Fax: 66/561-700

Patika-e-mail: coronella@citromail.hu
Orvosicentrum-telefon, információs vonal: 66/362-606

www.coronellapatika.hu

ORVOSI  RENDELÉSEK

NYITVA TARTÁS:
hétfõtõl péntekig 8–18 óráig,

szombaton 8–12 óráig
Ügyelet a város ügyeleti rendje szerint.

Coronella Patika és Orvosi Centrum szolgáltatásai 1600 m2-en

Dr. Dévity Katalin szakgyógyszerész,
a Coronella ügyvezetõje

A Coronella Patika szolgáltatásai: 
vérnyomásmérés
testsúlymérés
vércukorszintmérés
koleszterinszint-mmérés
diétás ttanácsadás
igény eesetén ggyógyszerek hházhoz vvitele
Gyula vváros tterületén
ingyenes éés kkorlátlan pparkolási llehetõség
0–24 óóráig aa ggyógyszertár éés oorvosi ccentrum mmellett                     

havonta mmegújuló SSzimpatika akció
egyedi akciók
folyamatosan vváltozó, ttöbbféle VVichy, LLa RRoche PPosay akciók
hûségkártya akció: vvalamennyi vvény nnélkül kkapható sszabadáras
gyógyszer éés eegyéb ttermék 55%-oos eengedménnyel
MGYTP* ppontgyûjtõ kkártyával gyûjtött ppontok ppatikánkban llevásárolhatók!
havonta mmegújuló MMGYTP* aakció iidõnként 770%-oos kkedvezmény
Figyelje aaz iingyenes MMGYTP* rreklámújságot!

ÁLLANDÓ AKCIÓK

Fogászati alapellátás és magánrendelés információ: 66/362-606

DR. JÓJÁRT ANDREA TÜNDE fogszakorvos
rendel: hétfõ-szerda-péntek 9–12, kedd-csütörtök 14–17

Telefon: 66/362-606
Bejelentkezés: 30/9950-055

Homeopátia, háziorvosi magánrendelés

DR. GARAY ERZSÉBET vállalkozó háziorvos, az általnos orvostan
és a foglalkozás-egészségügy szakorvosa
Telefonos bejelentkezés: 66/465-906

Magánszakorvosi rendelések Információ: 66/362-606

AZ ORVOSI CENTRUMBAN orvosi rendelõk, irodák
és üzlethelyiségek KORLÁTOZOTT SZÁMBAN BÉRELHETÕK.

Információ: 30/9354-543

,,Gyors és magas szintû gyógyszerellátás
az emberiesség és szakmaiság jegyében...’’

További szakrendeléseinkrõl és háziorvosi
rendeléseinkrõl érdeklõdjön az információs vonalon

66/362-606

Érdeklõdjön gyógyszertárunkban! Új

*Magyar GGyógyszerész TTulajdonú PPatika

hétfõn és kedden 17-19
kórházi adjunktus

Magánrendelés: csütörtök 17 órától. 

E-mail: martyint@freemail.hu


