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Új épületrésszel, korszerû orvosi be -
rendezésekkel, új informatikai és beteg -
irá nyítási rendszerrel gyarapodik a
köz eljö vôben kórházunk, amely har -
minchat éves fennállása óta nem része -
sült fej lesztési célú támogatásban. Most
– sikeres uniós pályázatával – a súly-
ponti intéz mény a térség egyik legjob-
ban felszerelt, több új technológiát és
betegközpontú szolgáltatást nyújtó kór -
háza lesz.

Új lendület
Csaknem 2,9 milliárd forintos támo-

gatást nyert a társadalmi infrastruktúra
fej lesztését célzó uniós pályázati alapok -
hoz benyújtott sikeres folyamodványával
a Semmelweis Halasi Kórház. 

Intézményünk, a Semmelweis Halasi
Kórház nonprofit kft., Kiskunhalas város
100 százalékos tulajdonában lévô, átlag-
ban több mint 130 ezer megyei lakos
egész ségügyi ellátását végzi, egy ellátási
formában az egész Bács-Kiskun megye
lakosságát (550 ezer fô) látjuk el, vala mint
két ellátási formában megközelíti az ellá-
tottak száma a 220 ezer fôt.

Kórházunk a jelenle gi hatályos jog-
 sza bályok a lapján súlyponti besoro lá sú,

ezt a címet az öt me gyei
kór házból mindösszesen
kettô, a kecske méti me -
gyei, valamint intéz mé -
nyünk viselheti.

Intézményünk évente
23 ezer fekvô beteg, vala -
mint 550 ezer járó beteg
ellá tá sát végzi. Az egész ségügyi ellátás
578 á  gyon 749 munkatársunk közremû -
kö dé sével történik.

Többmilliárdos
fejlesztés

TISZTELETTEL KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT!

A gyógyítás fontosságába
vetett hitünk

Folytatás a 2. oldalon Folytatás a 3. oldalon

Tisztelettel köszöntöm Önt, aki meg tisztel azzal, hogy kórházunk ezen elsô,
de késôbbiekben rendszeres kiadványun kat kezébe veszi. Jelen kiadvány lehe -
tôsé get teremt számunkra, hogy job ban megismerhessen minket, azt az intéz -
ményt, amelyhez általában akkor jut el az ember, ha az élete egyik legfontosabb
elemével, az egészségével tör ténik vala mi számára érthetetlen, meg foghatatlan.

Implantátum

vagy fogsor?

(Részletek a 8. oldalon)
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A 2009 szeptemberétôl önkormány -
zati nonpro fit kft.-ként mûködô súly-
ponti intéz ményben ezzel újabb lendü -
letet kap a betegek még jobb ellátását
és kényelmét szolgáló tevékenység.

A fejlesztési beruházás részeként az
elkövetkezô másfél-két évben új, az el-
látást kérô fekvô és járó betegek irányí -
tását hatékonyabb, ellenôrzöttebb, egy -
ben gyorsabb és biztonságosabb ke re -
tek közé helyezik az intézményben.

Modern CT és röntgen
Az ellátás szakmai minôségének to -

vábbi javulását új, a legkorszerûbb
technikát-technológiát képviselô orvos -
technológiai berendezések szolgálják
majd. A központi intenzív osztály új
betegôrzô monitorokat, intenzív ágyak
mellett új lélegeztetôkészülékeket és
egyéb, az élet funkciók biztosításához
szükséges mûszereket kap; moderneb -
bekre cserélik a radiológiai osztály kép-
alkotó diagnosztikai apparátusát (töb bek
közt új CT, direkt-digitális röntgen);
más korszerû diagnosztikai berende -
zések beszerzésére nyílik lehetôség, il-
let ve kiterjed a kor sze rûsítés a mûtôkre
is, amelyeket új mû tôasztalokkal, alta tó -
készülékekkel és más mûtôi berende -
zésekkel, kézi esz kö zökkel szerelnek fel.

Baba- és mamabarát kényelem
A pályázat révén folytatódik a

2006-ban megkezdett, a tízemeletes
központi tömbhöz szervesen kapcso -
lódó torony épület 6. szintig való tovább-
építése. Ezzel az intézmény hasznos
alapterülete csak nem ezer négy zet mé -
terrel bôvül majd. Ez lehetôséget biz-
tosít a szülészet átfogó mo derni zá-
ciójára: az új, egyágyas szülô szo bákban

a családtagok is e -
gyütt lehetnek majd
a vajúdó anyával,
és alternatív szü lési
módok vá lasztására
is lehe tô ség nyílik.
A szülôszobákkal e-
gyütt megújul a csá-
szármûtô is. A tech-
nikai gyarapo dást
négydimenziós ult -
rahang készülék, a
szakmai-ellátási mi -
nô ségja vítást szü -
lésre felké szítô tan -
folyam, kiterjedt vé -
dônôi ellátás jelenti
majd, to vábbá o lyan
komfortos, kis lét-
számú szobák, a me lyekben az a nyák 24
órában együtt le hetnek gyermekükkel.

A gyermekellátás is teljes mérték-
ben megújul (gyermekosztály, gyer-
mekfertôzô). A gyermekek gyó gyu-
lásához biztosított lesz a kísérô szülô
gyermekkel e gyütt történô elhelyezése.
A beruházást követôen a gyógytorna is
megfelelô kö rülmények közé kerül je-
lenlegi helyérôl.

„Minden esélyt megragadunk!”
A halasi kórház fejlesztési pályázata

során részben megvalósul a nyílászárók
felújítása is; a jelenlegiek mellett három
új liftet telepítenek a szakrendelôi rész -
le gen, az új épületrészben, illetve a mû -
tôk és az intenzív osztály között.

– A pályázat révén a közeljövôtôl
egy takarékosabban mûködô és csak -
nem a legkorszerûbb technikával-or-
vos technológiával felszerelt kórházban
fo gadhatjuk a betegeinket. A mai gaz-
da sági helyzetben minden pályázati,

kül sôforrás-bevonási lehetôséget meg -
ra gadunk, ami segíti a továbblépést. A
mos tani, történelmi léptékû fejlesztés
folytatása egy átfogó fûtésrendszer-kor  -
szerûsítési folyamodvány lesz, amely -
nek révén szeretnénk megvalósítani a
teljes nyílászárócserét és a napelemes
e nergia-elôállítás le hetôségét – mond ta
dr. Romhányi Zol tán fôigazgató.

Közös érdek a fej lesztés
Dr. Lengyel János kórházi orvos -

igazga tó szerint a beru há zás révén kor -
szerû szülészet-gye rek gyó gyászati egy-
 ség, intenzív és poszt o pe ratív együtt -
mû ködés, kor szerû betegutak és diag-
nosztika várja a betegeket:

– Gyorsulnak a vizsgálatok, korsze -
rûsödik a gyógyító tevékenység, és ja vul a
hotelszolgálat minôsége. Mindez másfél-
két éves átépítéssel jár, ami né ha kelle met -
lenséget, esetleg kényelmet lenséget okoz -
hat betegeinknek. Ezért e lôre is szíves
elnézésüket és meg ér tésüket kérjük, hisz
valamennyiünk kö zös érde ke e fejlesz té -
sek elvégzése. Remélem, el készülte után
együtt tudunk örülni és használni felújí-
tott korszerû intézményünket!

Támogatásukról biztosították az
intézményt

A fejlesztés a helyi politikai szerep -
lôk és a fenntartó önkormányzat meg -
elége dése és természetesen teljes tá  -
mogatása mellett történik. A város és a
térség or szág gyûlési képviselôje, Lu -
kács László és Gyovai István polgár -
mester (aki korábban személyesen vá -
rosfejlesztési és kistérségi vezetô is volt,
továbbá mérnökként az el múlt években
személyesen is részt vett egyes kórházi
mûszaki beruházásokban) egy aránt tá-
mogatásukról biztosították az intéz -
mény menedzsmentjét és törekvéseit.

(kohout)

Hárommilliárdos történelmi fejlesztés
Folytatás az 1. oldalról

Az intézmény hasznos alapterülete csak nem ezer négyzetméterrel bôvül

A fejlesztéssel újabb lendületet kap a betegek még jobb ellátását szolgáló tevékenység
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Kórházunk az elmúlt évben óriási vál-
tozáson ment keresztül, hiszen az addigi
ellátást végzô – a Hospinvest Zrt. tulajdo -
nában lévô – gazdasági társaság felszámo -
lás alá került, így az ellátás biztonságos
meg tartása érdekében Kiskunhalas Város
Önkormányzata a mûködtetést visszavet -
te, majd a jelenlegi – általa létrehozott –
non profit kft.-vel folytatta az egészségü-
gyi ellátási kötelezettségét.

Munkatársaink elhivatottságának kö -
szönhetôen a – betegek által nem, vagy
kevéssé érzékelt – nehéz idôszakot át tud -
tuk vészelni, és jelenleg már a legma-
gasabb szintû ellátást tudjuk a hozzánk
forduló betegeknek biztosítani.

Kapacitásunk azonban véges, hisz az
országos egészségpolitika még a kiemelt
fontosságú kórházaknak is teljesítmény -
korlátot vezetett be. Így az ellátás során –
bár kapacitással rendelkezünk, az ellátást
az Egészségbiztosítási Pénztár egy meg -
határozott esetszám felett nem fizeti meg –
kénytelenek vagyunk intézményünk fenn-
maradása, életképességének megtar tása
érdekében várólistákat bevezetni. Ez csak -
is azért történik, mert az eladóso dás miatt
a gyógyszert, anyagot, élelmiszert szállító

vállalkozások be -
szüntethetik szál-
 lításaikat, el lehetet -
lenítve ezzel a gyó-
gyítás folyaatát, s ez
egyúttal számunk ra
nem sza bá lyo z ható
folya matokat ger-
jeszthet.

A szigorú gaz -
dálkodás miatt –
melynek hatására életképes, fenntartható
mû kö  dés jött létre – intézményünket ez a
ve szély nem fenyegeti, azonban az ebbôl
fakadó csökkent ellátás miatt hosszabbak
a várakozási idôk, mely óhatatlanul elé ge -
detlenséget okozhat mind betege ink ben,
hozzátarto zóikban, mind pedig dol go-
zóinkban, hisz ôk gyó gyí tani akarnak, ez
a hivatásuk, az életük.

Intézményünk a közel jövôben jelen-
tôs változáson megy keresztül, hiszen
építészeti beru házás, valamint a jelenlegi
legkorszerûbb mûszerek beszerzése törté -
nik. Ezen be ruházás alkalmával mind a
kórház külseje, mind pedig belsô struk-
túrája átalakul. Megépül a 6. szintig az
úgynevezett „torony”, vagy ahogy néha
nevezik: „szarkofág” – komfortos be teg-

szobák ké szülnek, nyílászárok cseréje,
valamint e gyéb, a betegek komfort ér-
zetét javító beru házások történnek.

E beruházások, építések azonban a
megvalósulásig bizonyos kellemetlenség -
gel járnak, járhatnak, így elengedhetetlen,
hogy az építkezés alatt önök is türelme-
sebbek és belátóbbak legyenek. E közös
teherviselés eredményeként egy igazán
modern, XXI. századi körülményeket biz-
tosító intézmény épülhet meg.

A gyógyítás fontosságába vetett hi -
tünk és hit a gyógyulásban – ezen elv
sze rint ítéltetik meg tevékenységünk. E
hitvallásunk azonban csakis az önök és in-
tézményünk kollektívájának együttmû -
ködése esetén válhat eredményessé.

Dr. Romhányi Zoltán, fôigazgató

A gyógyítás fontosságába vetett hitünk
Folytatás az 1. oldalról

„…Életmódokat nem lehet gyógyítani, s megváltoztatni
is csak ideiglenesen lehet. Ezért gondoskodik a ter mé szet,
bölcsen, a betegségekrôl: mert a legtöbb em ber csak a
nyavalya kényszerû vesz teg zárában piheni ki idôleges
szenvedélyeit. Néha egészséges dolog, ha beteg az ember! –
mondotta egy francia. A leg több ember elpusztulna negy -
venöt éves korában, ha nem pihenne meg közben néhány
hétre a betegágy ban.”

Márai Sándor: Füveskönyv



Ahhoz, hogy valaki a káros szen -
vedélyét elhagyja, olyan új értékeket
kell szá mára mutatni, amelyek alkal ma -
sak arra, hogy egész életét betöltsék, és
így kény szer nélkül, önként fordítson
há tat korábbi életének. Éppen ezért a
hozzánk forduló gyógyulni vágyók szá -
mára mi nem elvo nó-, hanem „aján dé -
kozó” kúrát javaslunk: egy olyan teljes
és tartalmas élet lehetô sé gét, amelyben
nincs többé szükség a szen vedély, nyúj-
totta „örö mök re”. Minden hónapban a
Dömösön lévô 55 férôhelyes szak in té -
ze tünkben kéthetes gyógyító konferen-
ciáinkon er rôl a teljes életrôl esik szó.
Hiszen ma rad a régi a család, a barátok,
a munkahely, a kollégák, a problémák, a
megol dan dó feladatok – éppen azok és
u gyan olyanok, mint Dömös elôtt. Csak
az ember lett más. Másképp dönt, más -
képp visel ke dik, a korábbi életére jellem-
zô szorongás és állandó belsô feszültség

helyét a bé kesség és az ö röm foglalja el,
szenvedélye pedig gyakran már eszébe
sem jut, mert nincs többé szüksége rá.
Ebben tudunk mi a segítségére lenni. A mi
utógondozó mun kánk lényege az, hogy az
új életben járó test véreinket igyekszünk
döntéseikben se gí teni, támogatást, szem-
pontokat, iránymu tatást adni. Nem oldjuk
meg tehát helyettük problémáikat, hanem
segítséget nyúj tunk ahhoz, hogy fela-
dataikat önálló an teljesíthessék.

Így létesült 2005-ben Kiskunhalason
is (az országban már több mint 50 helyen
van) utógondozó csoport, ahol minden
hétfõn a 18 órai kezdetû alkalomra
eljöhetnek azok, akik életük problémái-
hoz segítséget várnak. A csoport vezetôje
Bíróné Szegfû Mariann (telefonon hív -
ható 17 óra után a 06-20-8861228-as
számon), lelkipásztora Katona Béla, aki
a baptista templomban (Nagy Szeder u.
24/a) helyet biztosít az összejöve telek -

nek. Õket segítik az egyesület állandó
és önkéntes munkatársai. Csoportunk
egyben lehetôséget nyújt a gyógyulni
vágyók számára, hogy „szabadult” tár-
saikkal találkozzanak, és saját szemük-
kel is meggyôzôdhessenek arról, hogy
valóban van szabadulás, van új, értel -
mes, tartalmas és örömteli élet. Az alko-
hol, a játékgép, a gyógyszerfüggôség, a
depresszió mind olyan rabság, melyben
az érintettek környezete is szenved.
Ezért várjuk a családtagokat is, mert a
gyakorlatban sokszor úgy indul a sza -
badulás, hogy egy hozzátartozó vagy
barát kezdi más szemszögbôl nézni
szen vedô embertársát, így válik segí -
tôtárssá. Mindazoknak, akik szívesen
ta lálkoznának olyan sorstársakkal, akik
ismerik a kiutat, keressék a csoportot,
ahol segíteni tudnak eljutni Dömösre. A
segítségnyújtás független attól, hogy
bármilyen egyházhoz tartozik vagy nem
tartozik valaki.

•  •  •
Az egyesület irodájának címe,

ahol a dömösi turnusokat szervezik: 
1151 Bu dapest, XV. Alag utca 3. 

Telefon/fax: (1) 307-7160 
E-mail: iroda@kekkereszt.org

A Magyar Kékkereszt Egyesület elsôsorban szenve dély-
betegek segítését szolgál ja. Pártoktól függetlenül, Istennel
élô kap csolatban élô személyek támogatásával alakult
1899-ben, jelenlegi formájában 1993 óta mûködik.
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A Magyar Kékkereszt Egyesület is segíthet!
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A Semmelweis Halasi Kórházban
csaknem húsz éve, Kövecs Gyula ak kori
igazgató indítványára és támogatásával
kezdôdött el az aktív hitélet lehetôségének
megteremtése. Így 2008 nyarán egy két
év tizedes álom vált va lóra, amikor az in-
téz ményben ünnepi szentmise keretében
szentelték fel a „szegények orvosa”,
Batthyány-Stratt mann László (1870–
1931) tiszteletére emelt állandó kórházi
kápolnát. Itt rend szeres misékre és csen -
des, elvonult imádságra egyaránt mindig
van lehe tôség. A kórházban csaknem 5
millió forintos nagyságrendben fordítot-
tak a kápolnaberuházásra.

– Örömömre szolgál, hogy a Kis kun -
halasi Semmelweis Kórházban meg áld-
hatom a Boldog Batthyány-Strattmann
László tiszteletére emelt ká polnát. Ô, aki
a szegények orvosa volt, most majd az or-
vosok és ápolók példa képeként fogja se -
gíteni azt a felelôs ség teljes gyógyító
mun kát, ami úgy a test, mint a lélek men-
tésére szolgál. Szívesen teljesítem fôpász-

tori kötelességem a kórházkápolna meg -
áldá sakor, hiszen magam is a Kiskun-
halasi Semmelweis Kórházban gyó -
gyultam meg évekkel ezelôtt súlyos be -
tegségembôl – nyilatkozta a szentelés után
Bábel Balázs kalocsa–kecskeméti érsek,
majd hozzá fûz te: – Számtalanszor tapasz-
taljuk még a közvetlen környezetünkben
is, hogy milyen sok a pszichoszo ma ti -
kus betegséggel élô
em ber. Kínlódásuk
mögött általában lel -
ki probléma, bé két -
lenség hú  zódik meg.
Meg gyôzôdésem,
hogy a most megál-
 dott ká polna a lelki
megnyug  vásnak
szi ge te lesz, és ez zel
e gyütt a tes ti gyó-
 gyulásnak is elô se -
gítôje.

A kórház orvos
igazgatója, Lengyel

János meggyôzôdéssel vallja, hogy a fizi -
kai gyógyuláshoz lel ki támasz is kell.

– A közvetlen orvosi beavatkozás, a
testi-fizikai állapotjavulás mellett a má -
sik fontos szempont a lélektani tényezô.
Ezért tartjuk fontosnak, hogy az orvos-
beteg ta lálkozáson és kap csolaton túl a
szellemi-lelki kapcsolatot á po ló egyházi
sze  mélyekkel is méltó kö rülmények
között talál kozhasson a beteg, a gondo-
zott – mondja Lengyel János, hozzá -
téve: a ká polna igé nyes kereteket biz -
tosít mindehhez.

Magas egyházi méltóság szentelte fel a kápolnát
Meghitt szertartás keretében avatta fel a kecskemét–kalocsai érsek a kórhá -

zunkban épített Batthyány-Strattmann Lász ló kápolnát 2008-ban. Bábel Balázs
egyházi vezetô a lelki megnyugvás szi ge tének nevezte a létesítményt. A kór ház orvos
igazgatója szerint a gyó  gyu lásban fontos a lelki tényezô.

Két évtizednyi álom vált valóra ezekben az felemelõ pillanatokban...
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Ebbôl megtud hatjuk, hogy a város
„rendes orvost tartott a maga kasz -
szájából”. Az elsô „közalkal mazott”
orvos nevét is ismerjük: Pápay Mihály-
nak hívták. Utód ja Földi János volt,
akinek munkás ságáról, az ezt kö vetô
munkahelyérôl is számos adatot tart nyil -
ván a helytör té net. A következô állomás
az 1805. esz tendô: ekkor tele pült a
város által építtetett „illendô kvár -
télyba” Peterka József Sebestyén, kinek
rendkívül kiterjedt orvosi irodalmú mun -
kássága volt. Nevesebb írásai közül a
Bábamesterséget oktató katekizmus
okvetlenül említendô – még napjaink -
ban is izgalmas ol vasmány. Lappangó,
kézírásos mûveit az elmúlt évtizedben
fedezték fel: az 1805. évben mutatja be
az egész Jász- és Kis kun ság orvos tör -
téneti szempontból rendkívül izgalmas
demográfiai vi szonyait. (A széleskörûen
mûvelt gyó gyító egyébként írt a terület
gazdasá gáról is!)

Ebben az idôben Kiskunhalasnak 9
ezer lakosa volt. Elsô kórházát, az Er -
zsébet kórodát 1854-ben hozták létre, s
azóta folyamatosan mûködik ilyen in-
tézmény itt. E 19. századi elôd kórház
elsô igazgatója Molnár István doktor
ugyancsak

KITERJEDT ORVOSI IRO-
DALMI MUNKÁSSÁGGAL
szolgálta hivatalát. 1856-ból származik
az a „munkaköri leírásokat” tartalmazó
füze tecske, melyben már olvasható a fô-
és az al orvos munkaköri leírása. U gyan -
csak 1856-tól kezdôdnek azok a pol-

gármesteri jelentések, melyek 1936-ig
(némi kiha gyás sal) beszámolnak a város
életérôl, e gészségi állapotáról, demo -
gráfiai ada tai ról, a kórházi betegforga-
lomról, kór házi ha lálozásról is. Ebbôl
tudjuk, hogy 1860-tól 1876-ig 624
beteget ápoltak a kór ház ban, akikbôl
126 halt meg. A jelentések beszámolnak
az egészségügyi ellátás ala ku lásáról, így
tudjuk, hogy 1873-ban 5 or vosdoktor és
1 patika mû ködött a városban.

1920-ban a kórház új igazgatója dr.
Monszpart László, aki összefoglalja az
akkori állapotokat, rendkívül izgalmas
képet felrajzolva az 1920–1936-ig terje-
dô, mondhatni forradalmi egészség ügyi
változásokat hozó idôszakról. E folya-
mat révén létesült az említett Erzsébet-
kórház helyén az új, a mai kórház te -
rületén kiala kított Bessenyei-kórház. Ez
az intézmény kapja meg a nyilvános jel-
leget 50 ággyal, új mûtôvel – összes sé -
gében

1927-BEN 52 ÁGY, 3 OR VOS,
4 ÁPOLÓNÔ, 1 SZÜLÉSZNÔ

és 1 gondnok alkotja a kórházi személy -
ze tet. A városban egyébként az akkori
„a lap  el lá tást” 8 orvos, 4 fogorvos, 16
szülésznô és 5 gyógyszertár mûködése
jelentette.

Az akkori egészségkultúra fejlett -
ségét jól mutatja, hogy 1937. június 17-
én Ma gyarországon elôször Kiskun ha  -
la son, ép pen dr. Monszpart László végzi
el a bécsi Böhler professzornál tanult,
az ôáltala ki fejlesztett szeggel egy tö rött
combnyak szegezését. A késôbb mél tat-

lanul meghurcolt neves orvos elôd nevét
kórházunk utcaneve ôrzi.

1935-ben az intézmény mellett jár -
vány kórház céljára újabb épületet vásárol-
nak. Néhány évre rá, 1941-ben szü lô-
otthon létesül 16 ággyal a Szilády Áron és
Csónak utcák sarkán. Ennek vezetôje dr.
Rupnik János; majd 1944-ben épül fel a
mai ideg- és elmeosztály épülete. A to váb -
bi fejlôdést 1960-ban a mai reumatológia
épülete jelenti, mely akkor tüdôosztály
volt; késôbb (1962-ben) a mai bôr- és ne-
mi beteg-gondozó, mely akkor belgyógyá -
szat volt; 1965-ben a csecsemô- és
gyer mek osztály, mely ma a II. sz. nô vér -
szállás. Minde zek eredményeképpen a
Bes senyei-kór ház 350 ágyasra bôvült!

Az utóbbi évtizedek máig leglát vá -
nyo sabb, a bel- és a kertváros „kapujá-
nak számító Semmelweis tér képét
mar kánsan meghatározó elôrelépés 1974-
ben történt: ekkor adták át a mai 9 szintes
köz ponti tömböt. Ehhez 1984-ben építet-
ték hozzá a tüdôgondozót. A mai – nem-
so kára ismét változó – arculat 1997-ben
ala kult ki, amikor nagy sza bású rekon-
strukció keretében teljesen

MEGÚJULT A MÛTÔBLOKK
A beruházás akkori költsége 560

millió forint volt.
Mint ismert, 2004 és 2009 között –

történetében elôször – nem a város, ha -
nem külsô magántôkés vállalkozás biz-
tosította a Semmelweis-kórház mû kö-
 dé sét. Az ellentmondásokkal övezett idô -
szak ban számos szakmai és technikai-
technológiai elôrelépés történt, a honi
kórházak sorába magasabb (súlyponti)
stá tust kapott a halasi. Ugyanakkor itt is
jelentkezett a fájdalmas elbocsátások vég -
re hajtása és a magánvállalkozás felszá-
mo lásával járó problémák sora. Végül
2009 ôszétôl Halasi Semmelweis Kórház
néven ismét önkormányzati alapítású és
tulajdo nú társaság biztosítja az intézmény
mûkö dését. A menedzsment

ELKÖTELEZETT ÉS
FELKÉSZÜLT

tevé keny ségének eredményeként az
egész  ségügy általános szerkezeti-finan-
szí ro zási problémái ellenére a kórház
pénz ügyileg stabil, és sürgôsségi ellá -
tástól az egynapos sebészeti eljárásokon
keresz tül a fejlett diagnosztikai appará-
tusig ren del kezik azon eszközökkel,
amelyek nek egy városi kórházban jelen
kell lenni an nak érdekében, hogy a
kórház hoz csatla kozó rendelôintézettel
a bete gek hatékony gyógyítását minél
ma gasabb színvonalon végezhesse.

Korok és kórok

Az Er zsébet kórodát 1854-ben hozták létre

Nemcsak az elmúlt viszontagságos évek, de – némi nagyvonalúsággal fo-
galmazva – az elmúlt bô kétszáz is meglehetôs mozgalmassággal telt a helyi
gyógyítás történetében. Noha Kiskunhalas legalább 600 éves település, a város
egészségügyének krónikájáról az elsô megbízható, írásos feljegyzés 1779-bôl
származik.

A KISKUNHALASI KÓRHÁZ RÖVID TÖRTÉNETE



Sokan ismerjük az érzést, mikor
elsõ alkalommal, tele aggodalommal át
kell lépnünk egy kórház küszöbét. Távol
sze ret teinktõl, idegenek közt, kiszolgál-
tatva… Nos, e lap azért született, hogy
enyhítsen a nehéz pillanatokon. Hogy
karöltve a Semmelweis Halasi Kórház
munkatársaival segítsen Önnek a
tájékozódásban – sõt, talán még szó ra -
koztasson is. 

A Halasi Kezelõ-Lap nem jött volna
létre, ha a kórház vezetõi, az osztályok
dol gozói nem partnereink az írások
elké szí té sében és a terjesztésben. És
nem jött vol na létre akkor sem, ha nincs e -
nek hirdetõpartnereink. Õk a hazatérés
után segíthetnek a teljes felé pülésben, a
jobb élet minõség és az egészségesebb
életmód kiala kí tásában. 

Kérem, õrizze meg lapunkat, s ha
majd otthonában valamelyik hirdetés
fel kelti érdeklõdését, s igénybe veszi a
kí nált szolgáltatást, ne felejtsen el kö -
szö ne tet mondani nekik! Hiszen az õ tá-
mo gatásuk nélkül ez a lap sem született
volna meg…
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Az évek során több tízmillió forint-
tal támogatták a kórházi ellátást.
Tizenkét évvel ezelôtt fogott
össze a Semmelweis Halasi
Kórház gyermekorvosi kara
és több háziorvos annak ér -
de kében, hogy jobbá, felsze -
reltebbé te gye a legkisebb
be tegeket érintô gyógyító-ellátó
munkát. Az Életünk a Gyermekünk
Alapít vány azóta közhasznú minôsítést
szer zett, és – mint eredeti célkitûzésük is
meg fogalmazza – a modern be ren de zé -
sek beszerzésének segí tése mellett a kor -
szerû mód szerek, eljárások, képzé sek
hozzáfér hetôségét is támogatni kí vánják.
Törek véseik arra is kiterjednek, hogy
tovább javuljon a gyógyítás színvonala,
erôsödjék a megelôzô tevé kenység a
kiskorú akat fenyegetô káros szokások el  -
terjedé sével szemben.

Az alapítvány csak az ezredfordu ló -
ig csaknem 20 millió forinttal támogatta

ezeket a célkitûzéseket. A támoga tott
rész legek között a Semmelweis

Halasi Kórház csecsemô- és
gyermek-, a kora- és új -
szülöttosztályán túl a gyer-
mek-fertôzôrészleg is sze -
repelt. O lyan, gyakran igen

drága berendezéseket is sike -
rül meg vásárolni, mint pél dául

2000-ben a betegôrzô monitort bô
1,5 millióért, az egyik ultrahang ké -
szüléket csaknem 4,4 millióért, de em-
líthetnénk a majd’ kétmilliós arte ri -
ográfot is.

Az Életünk a Gyermekünk Alapít -
vány elkötelezett jelenléte különösen 
annak fényében jelent nélkülözhetetlen
segítséget, hogy a be tegellátást finanszí -
rozó állami egész ségügyi alapok egy re
szû kebb mozgásteret engednek a kór -
házi eszközbeszerzéseknek, új módsze -
rek meghonosításának, képzések biz-
tosításának.

Életünk a Gyermekünk Alapítvány
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