
Mindig hálával fogadjuk, ha határainkon
túlról érkezik segítség a Pándy Kálmán
Megyei Kórházba. Svédországból a kö -
z el múltban huszonhat infúziós pumpa,
tizenhat perfúzor, valamint egy EKG-
készülék érkezett kórházunkba. Ezeket
az orvosi eszközöket orvosi mûszerész
munkatársaink jó mûszaki állapotúak-
nak találták, átvizsgálásukat követôen
megállapítást nyert, hogy a magyaror-
szági szabványnak megfelelnek, és al-
kalmazásuk a típusengedélyük alapján
engedélyezett. A Svédországból érke-
zett adományt többek között a gyer-
mekgyógyászati osztályra, az intenzív

terápiás osztályra és a belgyógyászati
osztályokra helyezték el. 
A megyei kórház svédországi kapcso-

latát Sándor Istvánnak és az általa kép-
viselt Vincze-borrendnek köszönheti. A
kapcsolat felvételére tavasszal került sor
elsô alkalommal, amikor  Sándor István
kíséretében Fábián László erdélyi szár-
mazású svéd orvostechnológus látoga-
tott intézményünkbe. Fábián László fel-
ajánlotta, hogy a svédországi Karolinska
Intézetbôl – az ott fölöslegessé váló
mûszerekbôl – szívesen adományozná-
nak kórházunk betegeinek az ellátás
korszerûsítése érdekében.

Gyógyászati mûszerek 
Svédországból

Új tömb épül 
kórházunkban
Részletek a 3. oldalon

Gyógyítás határok
nélkül

A pályázatról az 5. oldalon 
olvashatnak
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A Kastélykert Nyugdíjasház
szeretettel várja leendô lakóit Gyulán.

Érdeklôdni:
5711 Gyula, Kohán György utca 12.

Tel.: +36-66/632-333
Mobil: +36-20/225-5947

Dr. Kassai Péter 
fogszakorvos, implantológus

MAGÁNRENDELÔ:
GYULA, ALPÁR UTCA 29. 

Szolgáltatások:
– állapotfelmérés digitális panorámaröntgennel

– kisebb szájsebészeti mûtétek
– implantáció (foghiánypótlás)

– csontpótlás (csontpótló anyaggal)

Bejelentkezés, idôpont-egyeztetés 
a 06-30/945-8174-es számon.

Dr. Sztancsik Zsuzsanna
tüdôgyógyász, allergológus, immunológus és klinikai onkológus

Magánrendelés:
Pándy Kálmán Megyei Kórház

Asthma Ambulancia 
(Tüdôkórház)

Rendelési idô: 
csütörtöki napokon 16.00–18.00

Fônix Orvosi Centrum
5650 Mezôberény, Petôfi S. u. 5/1.

Rendelési idô: 
minden második szerdán 16.30–18.30-ig

Bejelentkezés: 
munkanapokon 8.00–10.00-ig

Tel.: +36-30/870-0323; fax: +36-66/468-924
E-mail: sztancsik@pandy.hu

Dr. Bartóki László 
urológus fôorvos

Magánrendelés: 
Gyula, Dob u. 3. 

IV. emelet 
(rendelôintézet)

szerdánként 16 órától

Bejelentkezés 
a 66/526-526/2134
számon lehetséges

FÜL-ORR-GÉGÉSZET MAGÁNRENDELÉS
Dr. Csóka János

adjunktus
Rendelés helye: Gyula, Dob u. 3. (rendelôintézet, II. em., 208-as ajtó)

Rendelés ideje: kedd 16.30–17.30 óráig
Tel.: +36-30/303-2595

FÜL-ORR-GÉGÉSZET MAGÁNRENDELÉS

Dr. Ilyés Anna Mária
fül-orr-gégész és audiológus szakorvos

Rendelési idô: 
hétfô és csütörtök 16.30-tól 18.30-ig
Rendelô: Gyula, Nürnbergi u. 1.

Coronella Orvosi Centrum

Mobil: 06-30/995-7498

Dr. Vincze Árpád
tüdôgyógyász szakorvos, bronchológus

Rendelés helye:    

Rendelés ideje:  

Telefon:  

Dr. Vincze Árpád
tüdôgyógyász szakorvos, bronchológus

Rendelés helye: Sybilla magánorvosi rendelô, Gyula, Béke sgt. 42.

Rendelés ideje: kedd: 16.00–17.00, csütörtök: 14.00–15.00 óráig

Telefon: 06-30/903-7109

Rossz a hallása? 
A megoldás 

HARILA!
Csúcsminôségû 

hallókészülékek, elemek,
füldugók 

széles választékával 
várunk minden kedves 
érdeklôdôt Békésen, 
a rendelôintézetben! 

Békés, József A. u. 5. 

Telefon: 
06-30/984-1438

Rendelési idô: 
hétfô és csütörtök 

14–17 óráig

Dr. Török 
Julianna

Magánorvosi rendelés: 
hétfô, szerda, péntek 

11.00–12.30, 15.00–16.30, 
csütörtök 11.00–12.30

5600 Békéscsaba, 
Mednyánszky u. 4–6.

Telefon: 66/454-827

fül-orr-gégész és 
audiológus szakorvos

Dr. Garay Erzsébet 
háziorvosi és homeopátiás

magánrendelése 

a Coronella Orvosi 
Centrumban 

(Gyula, Nürnbergi u. 1.)

Bejelentkezés 
a 06-30/945-1410-es

telefonszámon
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Megkezdôdött Békés megye legnagyobb egészségügyi fejlesztése a megye legnagyobb egészségügyi intézményé-
ben, Gyulán, a Békés Megyei Képviselô-testület Pándy Kálmán Kórházában. 

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében megvalósuló, „Új tömb kialakítása a Békés Megyei Kép-
viselô-testület Pándy Kálmán Kórházában” címû,  TIOP-2.2.4-09/1-2010-0026 azonosítószámú, 5 259 238 721 Ft
összköltségû projektben a közremûködô szervezet az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Az új  központi tömb szintenkénti elosztása a következô:
Földszint: központi intenzív, haemodinamikai laboratórium, elkülönített sebészeti szakambulanciák
I. emelet: 6 db központi mûtô, ébredôk
II–IV. emelet: hotelszárny két szinten 54, egy szinten 51, összesen 15   9 ággyal
V. emelet: gépészet

A hotelsz  árnyban a következô sebészeti szakmákhoz tartozó ágyak kerülnek elhelyezésre mátrix rendszerben:

A projektet bonyolító külsô szakértô cégek kiválasztása a közbeszerzési szabályokhoz illeszkedve történik meg. A projekt
keretében 12 tevékenység kerül közbeszerzésre. 
A közbeszerzések jelenleg folyamatban vannak. 
A kivitelezô kiválasztását követôen, az ütemezés szerint az építkezés 2012. április hónap végén kezdôdhet meg leg-
korábban. Tervezett befejezés 2013. május 30.

A projekt célja egy korszerû ellátási struktúra kialakítása, melyben korunk magas színvonalú gyógyításának megfelelô
feltételekkel a szív- és keringési megbetegedések kezelése elérhetôvé válik megyénkben. 

Az újonnan beszerzésre kerülô, nagy értékû orvosi gépek lehetôvé teszik a páciensek napjaink szakmai színvonalá-
nak megfelelô betegellátását, amely javítja a betegek elégedettségét, és segíti a pontos diagnózis felállítását. Ezáltal
a megfelelô kezelési mód meghatározásával a betegek gyógyulási esélyei emelkednek. Az 1–3 ágyas kórtermekben az
igényeknek megfelelô gyógyulási környezet kerül kialakításra. 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

– Általános sebészet 
– Idegsebészet 
– Érsebészet 

– Traumatológia 
– Urológia 
– Szájsebészet
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,,Gyógyítás határok nélkül a Körös–Maros-közben
Arad és Békés megyei egészségügyi ellátás 

közös alapjainak megteremtése” projekt 
GYULA-ARAD MED címû, HURO/0802/021_AF számú projekt

Tisztelt Uniós Polgár!

A gyulai PÁNDY KÁLMÁN MEGYEI KÓRHÁZ 
és az aradi SPITALUL CLINIC JUDET̨EAN DE URGENT̨Ă a jövôben 

új együttmûködési forma keretében szolgálja a határ menti térség 
lakosságának  sürgôsségi betegellátását. 

A program lehetôvé teszi, hogy sürgôsségi betegség, pl. szívinfarktus, 
agyvérzés esetén rövidebb idôn belül a lakóhelyéhez közelebbi 

kórházban kapjon végleges ellátást.

A projekt fô célja: a két kórház által ellátott határ menti területeken a projekt ke-
retében kialakítandó sürgôsségi ellátás koordinálásához egymással kommunikálni
képes intézményi informatikai rendszerek létrehozása.   

A program várhatóan a 2013. évtôl a két megyei intézmény között átjárható, jobb
és hatékonyabb betegellátás egyik alapfeltételeként szolgáló informatikai rendszer
segítségével elindul, és a határ menti térségben élôk sürgôsségi ellátását, illetve
egyéb kórismézéseket hatékonyabban, könnyebben tud biztosítani. Ez hozzájá-
rulhat elsôsorban a korai szívhalálhoz vezetô betegségek megelôzéséhez. Hiszen
életveszélyt jelentô betegség, baleset esetén a fizikailag közelebbi intézménybe ke-
rülhet ellátásra a beteg. A határ menti együttmûködés várható legfôbb eredménye
a koszorúér- és agyérbetegségek okozta megbetegedések, halálozások visszaszo-
rí tása. 

Ezzel megvalósulhat az Európai Unió célkitûzése, a népesség egészségi állapotá-
nak javítása. A program hozzájárul a lakosság egészségének és munkaerô termelô-
képességének hosszú távú javításához. Növelve ezáltal a térség versenyképességét.
Szintén uniós és országos célkitûzés az egészségügyi ellátórendszer korszerûsíté-
se. Projektünk mindkét kórház esetében infrastruktúrafejlesztést eredményez,
hozzájárulva a célkitûzések megvalósításához. A határ menti szakemberek együtt -
mûködése hozzájárul a korszerû szakmai alapelvek fejlôdéséhez is.

Közös sikerünkben bízva kívánunk jó egészséget!

A projekt ERFA-támogatása összesen 1 673 310 EUR.

Pándy Kálmán Megyei Kórház

5700 Gyula, 
Semmelweis u. 1.
Tel: 66/526-526
Fax: 66/526-544

e-mail: hospital@pandy.hu

European Union
European Regiona Development Fund

Két ország, egy cél, közös siker!
Două t̨ări, un scop, succes comun!
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Békés 
Megyei 

Rákbetegekért 
Alapítvány

Adószám: 
18391369-1-04

Számlaszám: 
10402623-00005872-

00000006

Békés 
Megyei 

Rákbetegekért 
Alapítvány

Adószám: 
18391369-1-04

Számlaszám: 
10402623-00005872-

00000006

KEZELÉSEK A BETEG OTTHONÁBAN
Óriási siker lett az új magyar orvostechnikai mûszer,
a kisfeszültségû, pulzáló, mágneses elektromos készülék.

Döntsön most, vegye kezébe saját sorsát!
Ha gerincbeteg vagy ízületi fájdalmai vannak, érszûkület, keringési 

zavarok, prosztatagyulladás, inkontinencia (vizelettartási zavarok) esetén.

Ha kérdése van, szeretné megismerni, kipróbálni, hívjon 

a 06-20/914-4615-ös számon. 

ATTKRISZ TRADE Eü.-i Szervezô és Szolg. Kft.

Megfejtéseiket a rendelo@ohk.hu e-mail címre kérjük, a
Kezelô-Lap következô számának megjelenéséig. A helyes
megfejtôk között háromszor két belépôt sorsolunk ki a bé-
késcsabai Árpád Gyógy- és Strandfürdôbe. 

Gyógyulás várja Békéscsabán, 
az Árpád Gyógy- és Strandfürdôben !

A beteg a mûtôasztalon meg-
kérdezi az orvostól: 
– Doktor úr, minek az a gumi-
kesztyû?
Az orvos válasza rejtvényünk 
megfejtése.

5700 GYULA, KÁLVÁRIA SOR 11.
Tel.: 06-66/562-680, 06-30/743-0324
E-mail: idosotthongy@adventista.hu

Hetednapi Adventista Egyház

ADVENTISTA SZERETETOTTHON
IDÔSEK BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYE

– 1-2 ágyas szobák
– Szakszerû egészségügyi ellátás
– Orvosi felügyelet
– Élénk közösségi élet
– Családias környezet

Szeretettel látjuk egy személyes látogatásra!

Gizella Hotel és Étterem •  8200 Veszprém, Jókai u. 48.
Tel.: 36-88/579-490. Fax: 36-88/579-491

E-mail: info@hotelgizella.hu
Internet: www.hotelgizella.hu

GIZELLA

Gizella Hotel és ÉtteremGizella Hotel és Étterem 
– a modern tradíció

A Gizella Hotel*** és Étterem Veszprém történelmi város-
részében, a vár tövében helyezkedik el. 

A több mint 200 éves mûemlék épületben a múltból örö-
költ patinás környezet ötvözôdik korunk egyszerû, termé-
szetes eleganciájával.

– 22 fürdôszobás szobánk televízióval, telefonnal, mini-
bárral, légkondicionálóval felszerelve szolgálja a vendé-
gek kényelmét.

– Ingyenes internet-hozzáférés (WLAN).
– A háromszintes épületben felvonó üzemel.
– Speciálisan kialakított lakosztályunk mozgáskorlátozottak
számára is megfelelô kényelmet biztosít.

– Az autók zárt parkolóban helyezhetôk el.

Kiadja a BetûNet Média- és Hírügynökség Kft.• Engedélyszám: 163/0160/3/2010 • Felelôs kiadó-szerkesztô:
Gy. Nagy Ágnes ügyvezetô • Telefon: 06-66/640-310 • Mobil: 06-70/639-1842 • Nyomtatás: Lapcom Lap-
kiadó és Nyomdaipari Kft., 6729 Szeged, Szabadkai út 20. Ügyvezetô igazgató: Szammer István• Megjelenik
félévente, 10 000 példányban • A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelôsséget. 
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Az alapítvány a közép- és kelet-európai
térségben elsôsorban egészségügyi és
szociális területen, valamint a katasztró-
favédelemben nyújt segítséget. Békés
megyével már több évtizedes kapcsola-
tuk van, amelynek köszönhetôen számos
adomány érkezett a Vöröskereszthez, s
onnan a megye három kórházához. Az
egészségügyi intézmények közül a kór-
házak elsôsorban fekvôbetegágyakat, a
mentôállomás pedig a sürgôsségi ellátás-
hoz szükséges komplett felszereléseket
kapott. 
Aktív kapcsolatunk 2000 óta van az

alapítvánnyal, Priskin János úr azóta töl-
tötte be a térség koordinátori szerepét. 
Békés megyén kívül Erdély, Kárpát-

alja és a Vajdaság magyarlakta területén
nyújtanak segítséget a rászorulóknak. 

Hans Hoogeveen a szervezet elnöke,
akit a holland királynô négy évvel eze-
lôtt a karitatív munkájáért lovaggá ütött.
2006-ban Hans Hoogeveen az Európai
Unió „év embere” címét nyerte el, vala-
mint a Magyar Vöröskereszt legmaga-
sabb kitüntetését is megkapta, amelynek
átadására a hágai magyar nagykövetsé-
gen került sor. 2009-ben a Magyar Köz-
társaság elnökétôl magas állami kitünte-
tést kapott karitatív munkájáért.
Jelen adománnyal a Pándy Kálmán

Megyei Kórházat támogatta, amelynek
köszönhetôen harminchat betegággyal,
matraccal, éjjeliszekrénnyel, valamint
ápolást segítô eszközökkel lettünk gazda-
gabbak. A gyermekosztályra olyan beteg-
étkeztetést segítô rozsdamentes edények
kerültek, amelyek alkalmasak az ételek

egyéni melegítésére, tárolására. Érkeztek
továbbá kötszerek, infúziós szerelékek és
védôruhák a betegellátásban dolgozók ré-
szére. Örömmel fogadtuk azt a három
kezelôszéket is, amelyeket az onkológián,
a citosztatikumos terápiában részesülô
betegek ellátására lehet használni. Ezek-
ben a székekben – mivel a fejrészük és a
lábrészük mozgatható, fektethetô – ké-
nyelmesen tudják eltölteni a kezelés óráit
a betegek. A krónikus belgyógyászati osz-
tály betegei harminc, a sitkai telephelyen
mûködô tüdôgyógyászat ápoltjai pedig
hat ágyat kaptak.
A Pándy Kálmán-kórház és a Karmel

International Foundation hosszú távú
kapcsolatot szeretne fenntartani a jövô-
ben is. 
A Békés megyei Vöröskeresztet is

folyamatosan támogatja a holland kari-
tatív szervezet. Katasztrófahelyzetben
Magyarország szinte valamennyi me-
gyéjét támogatta a Karmel International
Foundation.

Hosszú távú kapcsolatot kívánnak fenntartani

Holland adomány érkezett kórházunkba

Fedezze fel a négycsillagos 

DÓM HOTELT
Szeged belvárosának szívében, a fogadalmi
templom, illetve a klinikák szomszédságában.

Egy élményekkel teli városnézô séta után vagy
egy mozgalmas üzleti út során 16 minden
igényt kielégítô, magas színvonalú szobánk
egyike – francia- vagy különálló ágyakkal, ele-
gáns bútorzattal, zuhanykabinos fürdôszobá-
val – várja Önt.

Vendégeink kényelmét és kikapcsolódását 
az alábbi szolgáltatások biztosítják:

A széles körû szolgáltatásoknak és a vendég-
központú szemléletmódnak köszönhetôen 
a Dóm Hotel**** ideális választás az üzleti
utazók és a kikapcsolódni vágyók számára
egyaránt.

DÓM HOTEL****  Szeged, Bajza utca 6. 
Telefon: 06-62/423-750
E-mail: foglalas@domhotelszeged.info
Web: www.domhotelszeged.info

• Recepció 0–24
• Étterem
• Szezonális terasz
• Tárgyalóterem
• Mélygarázs
• Ingyenes Wi-Fi

• Jakuzzi
• Szauna
• Infraszauna
• Masszázs
• Ceragem Jade 
köves masszázságy

A Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének korábbi igazgatója, Priskin János
úr jóvoltából kerültünk kapcsolatba a Karmel International Foundation, Holland ala-
pítvánnyal. A szervezetet képviselô Hans Hoogeveen és felesége több évtizede végez-
nek karitatív tevékenységet.



DR. HAVAS ATTILA oszt. vez. fôorvos
Mûtét elôtti aneszteziológiai kivizsgálás, elôkészítés, 

meghatározott idôpontban, várakozás nélkül.
Rendelés ideje: szerda 16–17 óráig

Rendelés helye: gyulai kórház, mûtéti tömb, B szárny, 
I. emelet, aneszteziológiai ambulancia

ANESZTEZIOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
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DR. DÉR LÁSZLÓ FÔORVOS

Rendelési idô: hétfô 17.00–18.00
A magánrendelés helye: Békéscsaba, Réthy Pál Kórház, 
sebészeti tömb, fszt. 011. (I. sz. traumatológiai szakrendelô)

Bejelentkezés: +36-30/339-2113

az ortopédia és traumatológia szakorvosa

EGYÉNI ÚJSÁG

Ezzel igazán meglepheti szeretteit! 

Részletek a 06-70/639-1842-es telefonszámon. 

Kiadványainkat megtekintheti a www.betunet.hu 
oldalon, a Szolgáltatásaink menüpont alatt.

Emlék egy életrôl – egy életre 

Kis példányszámú, személyre szabott, 

készítése 

• LAKODALOMRA az ifjú párról,

• SZÜLETÉSNAPRA szeretteirôl,

• HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓRA
az ünnepeltekrôl,

• EGYÉB KEREK ÉVFORDULÓRA barátjáról,

•  GYERMEK SZÜLETÉSÉRE a csöppségrôl 
s a családról, melybe megérkezett. 

Igény szerint diplomás asztrológus elkészítené 
a kisbaba HOROSZKÓPJÁT, és rövid elemzést írna róla.

Horoszkópunkat megrendelheti magában is, 
ELEGÁNS kivitelben.

A Vésztôi Református 
Egyházközség 

Szeretetszolgálata 
bentlakásos intézményébe

és nappali ellátására 
felkínálja szolgálatait 

azoknak a rászorulóknak,
akik szívesen vannak Isten
szeretetének közelében. 

Érdeklôdni 
a 06-20/222-3141-es 

telefonszámon, 
a szolgálatvezetônél.

∞Megromlott az egészsége?

∞ Eljárt feje felett az idô?

∞ Nem tudja ellátni a munkáját?

∞ Öregségi/rokkantsági nyug-
díjba menne, de nem tudja, 
mennyi pénzre számíthat?

Idôpont-egyeztetés: 
06-20/213-2270

Mikor és hogyan indítsa 
meg az eljárást? 

Nyugdíj-szaktanácsadónktól 
korrekt, személyre szabott 

tájékoztatást kaphat.

DR. KOCSONDI ERIKA 
fog- és szájbetegségek szakorvosa
gyermek- és felnôtt fogászati ellátás

Szolgáltatások:
• tömés • gyökértömés • kivehetô és rögzített fogpótlás 
• foghúzás • fogfehérítés • fogfluorozás • fogkô-eltávolítás 
• Bemer kezelés

u Kezelés u Szaktanácsadás u Bérbeadás u Forgalmazás

A BEMER terápia sikeresen alkalmazható:
Vérkeringési és vérellátási zavarok • Diabétesz szövôdmé-
nyei • Mozgásszervi betegségek • Reuma •Bôrbe tegségek
• Fájdalomcsillapítás • Anyagcserezavar • Sebgyógyítás •
Sportteljesítmény • Stressz • Egyes májbetegségek • Fül-
zúgás • Szédülés • Potenciazavar

BEMER alkalmazási terület: • Betegségek széles körében,
önállóan vagy kiegészítô terápiaként • Egészségmegôrzés
• Prevenció • Fizikai teljesítménynövelés

Rendel: Gyula, Kenyérsütô u. 33/a 
Bejelentkezés: 66/362-638, 30/928-1006

FOGFEHÉRÍTÉSI AKCIÓ!
UGYANITT BEMER TERÁPIA!

Rendelési idô: 
hétfôtôl péntekig 13–19 óráig
Telefon: +36-62/574-400/336-os mellék
E-mail: office.onko@med.u-szeged.hu

Intézményünkben mód van bankkártyás fizetésre is!

Az elsô konzultáció és orvosi vizsgálat díja
6000 Ft, amely magában foglalja a szakma
szabályai szerinti teljes körû orvosi vizsgá-
latot. A további vizsgálatok és kezelések a
beteg szükségletei szerint történnek, a kli-
nika európai színvo nalú elméleti és tárgyi
szakmai hátterével, tapasztalt szakorvo -
s ok együtt mûködésével.

A rendelés helyszíne: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 97. 
(rendelôintézet) 1. emelet 34.

Bejelentkezés: 
+36-30/903-1785 

A szegedi Onkoterápiás Klinika
konzultációs lehetôséget 

és komplex onkológiai ellátást kínál 
külföldi páciensek részére,

térítési díj ellenében. 


