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Fél év múlva jelenik meg 
következő lapszámunk.Hirdetésfelvétel:06-70/639-1842

Fél év múlva jelenik meg 

Fél év múlva jelenik meg 

Újvárosi

A Szent Pan-
taleon Kórház 
Dunaújváros és 
környéke járó- és 
fekvőbeteg-szak-
ellátását, vala-
mint krónikus 
gondozását vég-
zi. Intézményünk 
fekvőbeteg-e l -
látó feladatait 493 aktív és 188 króni-
kus ágyon, a járóbeteg-szakellátást és 
-gondozást 2405 órában végzi. Szak-
mai palettája messze meghaladja egy 
városi kórházét, inkább egy kisebb 
megyei kórházzal hasonlítható össze. 

Köszöntöm a 
tisztelt Látogatót!

Köszönjük bizalmát, hogy gyógyulása érdekében kórházunkat választotta! A 
Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros gyógyító-ápoló szol-
gáltatásával, annak folyamatos fejlesztésével, minőségre törekvő munkájával 
elősegíti a betegek gyógyulását, egészségük lehetőség szerinti helyreállítását.

Gyógyulását kollégáink kiváló felké-
szültségükkel, kórházunk korszerű ellá-
tással segíti. Ahhoz, hogy a kórházban 
töltött napjai – a lehetőségekhez képest 
– kellemesen teljenek, intézményünk 
rendjének betartását kérjük öntől. 
Egészségügyi szolgáltatásaink igénybe-
vételekor kérjük, működjön együtt ellá-
tást nyújtó munkatársainkkal, s legyen 
tekintettel betegtársai és szakdolgozó-
ink jogaira is. Az osztályokon az általá-
nostól eltérő szokásokat helyi leírások 

szabályozzák. Kérjük ezek fi gyelembe-
vételét!

Kórházunkban évente közel har-
mincezer fekvőbeteget látunk el. Több 
mint százféle speciális szolgáltatást 
nyújtó szakambulanciánkon, szakren-
delésen mintegy hétszázezer orvos-
beteg találkozás alkalmával részesítjük 
kivizsgálásban, gyógyításban és ápolás-
ban a betegeket. Mindig kiemelt fi gyel-
met fordítunk a betegjogokra. 

...Hogy mihamarabb visszanyerje egészségét
Gyógyulását korszerű ellátással segítjük

Folytatás a 2. oldalon Folytatás a 3. oldalon
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Diéta 
otthonra is!

Otthoni étkezésre ajánlunk, válogatott, biztonságos 
élelmiszerekből előállított, dietetikusok által tervezett, 
szakképzett személyzettel elkészített napi 2-féle MENÜT 
és mindenfajta DIÉTÁT. 

Az ételek kiszolgálása a kórházi étteremben hétköznap 13–14 óráig 
történik.
Az ebédjegy megvásárlása minden szerdán 12.30–13.30-ig szintén az 
étteremben történik.

Kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésükre!

Érdeklődni a 25/550-207 telefonszámon lehet.
2400 Dunaújváros, Korányi Sándor u. 4–6.

Várjuk Önöket szeretettel!
Eurest Kft.

Gyógyulását korszerű ellátással segítjük
Folytatás az 1. oldalról

Közös törekvésünknek kell lennie, 
hogy mihamarabb visszanyerje egész-
ségét!

Azt javasoljuk és kérjük, hogy csa-
ládtagjai és ismerősei a látogatási idő-
ben érkezzenek önhöz. A kórházi mun-
ka és az ön kivizsgálása, gyógyulása 
szempontjából egyaránt ez a legalkal-
masabb időszak erre. Kérjük, saját és 
betegtársai nyugalma érdekében, ebben 
az időszakban találkozzon szeretteivel, 
illetve egyszerre ne legyen kettőnél több 
látogató a betegágynál.

Kórházunk fekvőosztályairól: 
2006 óta működő sürgősségi beteg-

ellátó osztályunk 12 ágyon, az intéz-
ménybe érkező betegek elsődleges ellá-
tása után dönt a hazabocsátásról vagy 
az intézményen belüli további kezelés-
ről.

Osztályaink: 
•  Gasztroenterológia-osztály: 21 ágy
•  Aneszteziológiai és intenzív betegellá-

tó osztály: 18 ágy

•  Belgyógyászat összevont osztály: 110 
ágy (hematológia, kardiológia, endok-
rinológia, anyagcsere és diabetológia, 
nefrológia)

•  Általános sebészeti osztály: 40 ágy 
(plasztikai sebészet)

•  Traumatológiai osztály: 42 ágy
•  Szülészeti-nőgyógyászati osztály: 48 

ágy
•  Csecsemő-gyermekgyógyászati osz-

tály: 38 ágy
•  Szemészeti osztály: 18 ágy
•  Felnőtt- és gyermek fül-orr-gégészeti 

osztály: 19 ágy
•  Ideggyógyászati osztály: 48 ágy 
•  Urológiai osztály: 20 ágy
•  Pszichiátriai osztály: 35 ágy
•  Infektológiai osztály: 24 ágy
•  Krónikus belgyógyászat: 25 ágy
•  Pszichiátriai rehabilitáció: 20 ágy
•  Mozgásszervi rehabilitáció: 15 ágy
•  Pszichiatriai és pszichoterápiás osz-

tály, elmegyógyászat, nappali kórház: 
15 ágy

Intézményünk, a Szent Pantaleon 
Kórház-Rendelőintézet főépülete 1965 

óta biztosítja Dunaújváros és környéke 
lakosságának fekvő-, járóbeteg-ellátási 
feladatait.

Jelenleg a fekvőbeteg-ellátás 493 ak-
tív és 188 krónikus, összesen 681 ágyon 
történik. Járóbeteg-ellátást 50 szakmá-
ban, 2287 heti órában látunk el. Fejér 
megye lakosságának negyedét, a közép-
dunántúli régió 10 százalékát látja el in-
tézményünk.

Érdemes felkeresnie kórházunk 
honlapját, melyen részletes és hasznos 
információkat talál a Szent Pantaleon 
Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros-
ról: www.pantaleon.hu

A fekvőbeteg-ellátás 681 ágyon történik
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DR. KOHUT LÁSZLÓ  főorvos

Dunaújváros, Vasmű út 23.  •  Hétfő, szerda: 16–17.30Dunaújváros, Vasmű út 23.  •  Hétfő, szerda: 16–17.30
NŐGYÓGYÁSZAT-MAGÁNRENDELÉS
• •

Nem az akadémiai orvoslás ellen, még csak nem is helyette...
Támogassa gyógyulásátTámogassa gyógyulását

Enyhülés 25-féle bajra. www.csabaibioklinika.hu – webshop

gyógytea-
keverékekkel. 

Pannon Oktatási Központ Gimnázium
Dunaújváros, Kőris u. 17. • Tel.: 25/431-890
Web: www.pok.suli.hu  E-mail: info@pok.suli.hu

FELNŐTTOKTATÁS:
Szerezzen iskolánkban érettségi bizonyítványt esti 
tagozaton! Emellett számos szakmai, OKJ-s képzés közül 
is választhatnak az érdeklődők!
A részletekért érdeklődjenek kollégáinktól:

Érettségi, szakközépiskola:  25/513-502
Szakmai, OKJ-s képzések:  25/513-506

Web: www.pok.suli.hu  E-mail: info@pok.suli.hu

FELNŐTTOKTATÁS:

Pannon 
Dunaújvárosi Magángimnázium 

Előzetes egyeztetés alapján bármely tetszőleges időpontban 
várjuk az iskolánk iránt érdeklődő fi atalokat és szüleiket! 

25/513-502
Barátságos környezet, magas színvonalú oktatás!

TUDÁS! TAPASZTALAT! JÖVŐ!

Pannon Oktatási Központ Gimnázium

Web: www.pok.suli.hu  E-mail: info@pok.suli.huWeb: www.pok.suli.hu  E-mail: info@pok.suli.hu

Dunaújvárosi Magángimnázium 

Pannon Oktatási Központ Gimnázium

Dexam és ECL angol/német nyelvvizsgák 
és vizsgára felkészítő tanfolyamok 
A tanfolyamok díja: 580 Ft/óra
Angol, német, orosz, francia, spanyol 
nyelvtanfolyamok! 
Tel.: 25/513-508
E-mail: ecl@pok.suli.hu, dexam@pok.suli.huE-mail: ecl@pok.suli.hu, dexam@pok.suli.hu

Kiadja a BetűNet Média- és Hírügynökség Kft . • Nyilvátartásba vétel: 2013. 03. 27. • Felelős kiadó-szer-
kesztő: Gy. Nagy Ágnes • Mobil: 06-70/639-1842 • Nyomtatás: Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft ., 
6729 Szeged, Szabadkai út 20. • Ügyvezető igazgató: Pallagi Ferenc • Megjelenik 10 000 példányban • A 
lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

Köszöntöm a tisztelt Látogatót!
Tizenhét fekvőbeteg-ellátó szakmában 
végzünk gyógyítást és rehabilitációt, a 
járóbeteg-ellátásban pedig negyvenhét 
területen működünk. Területi ellátási 
kötelezettségünk döntően Fejér me-
gye Dunával határos sávját fedi le, de 
átnyúlik Tolna megye északi és Bács-
Kiskun megye nyugati részére is. Az 
akut betegeket sürgősségi betegellátó 
osztályunkon fogadjuk. Többfunkciós 
közösségi kórházként kiterjedt diag-
nosztikai tevékenységet (CT, digitális 
röntgen és egyéb képalkotó, ultrahang, 
labor, szövettan) végzünk, és sokszínű 
terápiás lehetőséggel is élünk. Külön ki-
emelném az ortopédiai nagyízületi pro-
tézisműtéteket, a szemészet szinte teljes 
spektrumát lefedő, szemlencse-, hátsó-
csarnok- és retinasebészetet is magában 
foglaló műtéteinket, az urológia kiter-
jedt endoszkópos műtéteit, a radikális 
nőgyógyászati műtéteket, a plasztikai 
sebészetet. Megyei szintű intenzív osz-
tályt működtetünk, a belgyógyászati te-
rületen pedig a gasztroenterológia, kar-

diológia és a diabetológia emelendő ki. 
Családias, barátságos intézmény ké-

pét mutatjuk, nagy hangsúlyt fektetünk 
a megfelelő kommunikációra, betegba-
rát megoldásokra. Az elmúlt években 
megnyertük a „Családbarát munka-
hely” címet. A szülészetben teljeskörűen 
megvalósítottuk a „rooming in” lehető-
séget (újszülött elhelyezése az anyával 
együtt), biztosítjuk az apás szülések 
lehetőségét, szülés-előkészítő tanfo-
lyamokat szervezünk, aktívan részt ve-
szünk a Születés hete rendezvénysoro-
zaton. Messzemenőkig propagáljuk és 
segítjük a csecsemők minél teljesebb 
körű anyatejes táplálását. Ezekre ala-
pozva jó eséllyel pályázzuk meg a „Ba-
babarát kórház” címet is. Az „Év kórhá-
za” internetes szavazáson több mint 200 
intézmény közül az előkelő 9. helyezést 
értük el. Dolgozóink gyermekeinek 
családi napközit üzemeltetünk, melyet 
játszóházként „külsős” gyermekek is 
igénybe vehetnek. A nyári szünetben 
itt különböző táborokat szervezünk 
számukra.

Szakmai fejlesztéseinket a még ma-
gasabb szakmai színvonal elérése érde-
kében végezzük. Európai uniós pályázat 
keretében fejlesztettük sürgősségi be-
tegellátó osztályunkat, nemsokára át-
adásra kerül egy új technológiai tömb, 
mely magas szintű diagnosztikát és mű-
téti tevékenységet tesz lehetővé, vala-
mint pályáztunk a központi épületben 
maradó többi szakma fejlesztése érde-
kében is.

Bár intézményünket is érinti az or-
szágosan tapasztalható orvos- és szak-
dolgozói hiány, a családias és egymást 
segítő légkörnek köszönhetően, vala-
mint annak, hogy a vezetés hangsúlyt 
fektet a megfelelő munkakörülmények 
kialakítására, kórházunkban nincs ke-
zelhetetlen orvos-, illetve szakdolgozói 
hiány. Szolgáltatásainkat merem aján-
lani a területünkön élőknek és az azon 
túlról jövőknek is. A munkalehetőséget 
keresők is bátran lapozgassák állásaján-
latainkat, szeretettel várjuk őket!

Dr. Mészáros Lajos

Folytatás az 1. oldalról

Újvárosi
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Szakrendelés Rendelési idő Telefonszám Időpont-előjegyzés
Általános sebészeti szakrendelés és ambulancia (4. szint) H–P: 8–14 h 550-426 550-464 

Onkológia (4. szint) K: 14–17 h 550-426 550-464

Érsebészet (angiológia) 4. szint K, Cs: 8–13 h 550-426 550-464

Plasztikai sebészeti szakrendelés 
nem OEP által finanszírozott 5000 Ft/megjelenés (4. szint) H: 15–17 h 550-426 nem előjegyzéssel működő 

szakrendelés

Diabetológiagondozás H–Cs: 7–15 h; P: 7–12.20-ig 550-389 550-389

Diabetológia-szakrendelés H, K: 11–16 h; Sz, Cs: 12–18 h; P: 8–11 h 550-389 550-389

Család- és Nővédelmi Tanácsadó (1. szint) H, K, Cs: 8–15 h, Sz: 8–16 h, P: 8–14 h 550-405 550-464

Gyermekneurológia I. Rendelőintézet II. szint szerda: 13–18-ig, dr. Kollár Katalin 550-570 550-570, szerdán 9–13-ig

Gyermekpszichológus, Bácskai Ágnes 
I. Rendelőintézet II. szint H, K, Cs: 7.30–15.30-ig, Sz.:10–18; P: 6.30–14.30  550-570 550-570

Szomatopedagógus, I. Rendelőintézet II. szint H, Sz, P: 7.30–15.30-ig; K, Cs: 11.30–15.30 550-570 550-570

Synlab Dunaújvárosi Laboratórium (4. szint) H–P: 7–11 h 
Leletkiadás: H, Sz, P: 12.30–14.30 h; K, Cs: 12.30–16 h 550-491 Előjegyzés: 550-491

Mammographia (3. szint) H–P: 7.30–10.30 h 550-459 550-172

Meddőségi ambulancia (1. szint) K: 8–15 h 550-405 550-464

Menopausa-ambulancia (1. szint) K: 8–15 h (nőgyógyászaton); Cs: 8–15 h (CSNT-ben) 550-458 550-464

Nőgyógyászat (1. szint) H, Sz, P: 8–14 h; K: 8–15 h; Cs: 8–12 h 550-458 550-464

Foglalkozás-egészségügy 
I. Rendelőintézet 4. szint

Dr. Schukkert Éva: H, Sz: 14–18 h; dr. Misky Erika: K, Cs: 13–15 h 
Pénteken nincs rendelés. 550-503 550-503

Fogszabályozás (6. szint) H, K: 7–18 h; Sz: 7–15 h 550-551  550-551

Panoráma (szájsebészeti) röntgen (6. szint) H, K, Cs: 7–8.30 h; Sz, P: 7–8 h 550-465  

Röntgen (3. szint) H–Cs: 7–15 h; P: 7–14 h 550-178 550-178

Szájsebészet (6. szint), dr. Dlustus Péter H, K, Cs: 8.30–14.30 h; Sz, P: 8–14 h 550-465 550-464 

Szemészet (gyermek) (4. szint) H, Cs: 7.30–15.30 h; Sz: 11.30–15.30 h 550-542 550-464

Szemészet (felnőtt) (4. szint) H, K, Sz, Cs: 7.30–15.30 h; P: 8–12 h 550-542 550-464

Szemészet (diabeteszgondozás) 4. szint K, Sz: 7.30–11.30 h; P: 9–12 h 550-457 550-464

Terhestanácsadás (1. szint)

H: 8–12 h vidékiek  
K: 8–12 h (magzati szívhangvizsgálat) 
Sz:  8–10 h (X., XI. körzet), 10–12 h (IX., XIV. körzet)
Cs:  8–10 h (XII., IV. körzet), 10–12 h (VII., VIII. körzet)
P:  8–10 h (II., V. körzet), 10–12 h (I., III. körzet)

550-456 550-464

Tinédzser (nőgyógyászati) ambulancia (1. szint) Cs: 12–15 h 550-458 550-464

Tüdőgondozó és allergia, dr. Lantos Júlia (5. szint) H, Sz: 13.30–17.30 h; K, Cs, P: 8–12 h 550-422 550-464

Tüdőgondozó gyermekszakrendelés (5. szint) K, P: 12–14 h 550-422 550-464

Tüdőgyógyászat, dr. Vidák Zsolt (5. szint) H–P: 8–12 h 550-422 550-464

Tüdőszűrés (3. szint) H–Cs: 13–17 h; P: 12–15 h 550-422  

Véradó (2. szint) H: 7.30–10 h (kismamáknak), Sz: 7–10 h (prothrombinmérés) 
P: 8–10 h 550-473

Addiktológiai gondozó – a fertőzőosztály épületében H–P: 7.30–14.30 h 550-575 550-575

Addiktológiai szakrendelés – a fertőzőosztály épületében H–P: 8–12 h 550-575 550-575

Alvásdiagnosztikai rendelés – IV/D em. Sz: 10–12 h 550-184 550-184

Aneszteziológiai (műtét előtti kivizsgálás) – V/D em. H–P: 13–15 h 550-245 nem előjegyzéssel működő 
szakrendelés

Aspirációs citológia - I/C em. Előjegyzés alapján 11.30 h-tól 550-172 550-575

Audiológia (hallásvizsgálat), kórház földszint B szárny H–P: 7.30–14 h 550-518 550-464

Belgyógyászat, dr. Halász Judit, I. em. B szárny H: 7.30–12.30; K–Cs: 7–14.30; P: 7–14 h 550-521 550-464

A Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros szakrendelései
A szakrendeléseink előjegyzéssel működnek!

Előjegyzést kell kérni az információs pultoknál vagy telefonon, az 550-464, 550-303, 550-305 telefonszám valamelyikén.

I. Rendelőintézet (Dunaújváros, Vasmű út 10.)

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet (Dunaújváros, Korányi S. u. 4–6.)
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Szakrendelés Rendelési idő Telefonszám Időpont-előjegyzés

Bőrgyógyászat, dr. Forgács Veronika, kórház alagsor D szárny, 
a mentőállomás utáni kapunál lehet megközelíteni

Szakrendelés: H, K, Cs, P: 7–8.30 h; Sz: 11–18 h;  
Gondozás: H, K, Cs, P: 8.30–14 h

550-536  
550-569 550-558

CT – I/C em. H–P: 8–16.30 h 550-603 550-603

Fül-orr-gégészet, kórház alagsor D szárny, 
a mentőállomás utáni kapunál lehet megközelíteni H–P: 8.30–14 h 550-139 550-464

EKG – I. em. B H–P: 7–15 h 550-165 Vizsgálat előtt az informá ci ós 
pultnál be kell jelentkezni!

EMG-rendelés – IV. em. D szárny K: 13–15 h 550-184 550-184

Endokrinológia (pajzsmirigyrendelés) – I/D em. H: 13–18 h, K: 13–21 h, Sz: 9.30–11.30 h 550-285 550-285

Endoszkópia (Belgyógyászat) – I/B em. H–P: 7.30–15.30 h 550-284 550-284

Epilepsziagondozás – IV/D em. Sz: 7–12 h 550-186 550-184

Ideggyógyászat (Neurológia), 
kórház 4. em. D szárny H–P: 10–13 h 550-184 550-182 

hétköznap reggel 7.30–9.30-ig

Fejfájás-ambulancia – IV/D em. K: 11–14 h 550-184 550-184

Fertőző (infektológiai) ambulancia, földszint D szárny, 
a mentőállomás utáni kapunál lehet megközelíteni

H–P: 8–11 h 
8–9 h vérvétel, 9–10 h leletkiadás 550-272 550-272

Fizikoterápia – alagsor, az I. Rendelőintézet felé vezető folyosó H–P: 7–15-ig    

Foglalkozás-egészségügy, I. Rendelőintézet, 4. szint
Dr. Schukkert Éva: H, Sz: 14–18 h 
Dr. Misky Erika: K, Cs: 13–15 h 
Pénteken nincs rendelés.

550-503 550-503

Gasztroenterológia – I/B em. K, Sz, Cs: 14–19 h 550-284 550-284

Gyermekambulancia – földszint A em. H–P: 8–14 h 550-148  

Gyermekdiabetológia és obes. – földszint D em. Sz, P: 7–10 h 550-148 550-148

Gyermekkardiológia  – földszint D em. H: 8–14 h; Sz: 8–14 h; Cs: 10–16 h (dr. Breitner Valéria) 550-149 550-149

Gyermekneurológia  – I. Rendelőintézet II. szint szerda: 13–18-ig (dr. Kollár Katalin) 550-570 550-570 szerdán 9–13-ig

Gyermekpulmonológia – földszint D em. Dr. Sipos Edith: K: 12.30–15.30 h, Cs: 8–10 h 
Dr. Kádár Attila: Sz: 13.30–18.30 h 550-149 550-149

Gyógytorna H–P: 7–13 h alagsor  

Hematológia, dr. Palaczki Aranka – I/B em. K: 11–14 h; Cs: 11–19 h 550-394 550-394

Hidroterápia Bizonytalan ideig szünetel.    

Idegsebészet – IV/D em. Hetente: Cs: 12–14 h 550-184 550-184

Kardiológia, dr. Szász Gyula – I/B em. H–P: 7–15 h 550-165 550-165

Kardiológia, dr. Gattyán Annamária – I/B em. H: 7–17 h; Sz: 7–13 h; K, Cs: 7–14 h 550-166 550-166

Kardiológia, dr. Tóth Erika – I/B em. Sz, Cs: 15.30–19.30 h 550-165 550-165

Kardiológia – I/B em. Sz: 16–19 h 550-164 550-164

Masszázs – alagsor, a labor felé vezető folyosón H–P: 7–19 h   550-464

Mozgásszervi rehabilitáció – 3. em. B szárny, 
dr. Schrobár Hajnalka H: 9–12.30; K: 13–16; Sz: 9–12.30   550-464

Neonatológia – földszint D em. H, K, Cs, P: 8–10 h; Sz: 11–13 h 550-148  

Nephrologia, dr. Németh József – I/B em. H: 10–14 h; Sz,P: 9–12 h 550-394 550-394

Nephrologia – I/B em. H, P: 13.30–15 h; Sz: 10–15 h 550-394 550-394

Nephrologia, dr. Krupják Róbert – I/B em. H: 14–15 h; K: 9.30–11 h, P: 12.30–15 h 550-394 550-394

Nőgyógyászati ultrahang – III/D em. H–P: 8–14 h 550-355 550-355

Ortopédia – 3. em. B szárny H: 13–16; K: 7.30–12.30; Sz: 13–17; Cs: 9–14-ig   550-464

Pszichiátriai ideggondozó – E épület H–Cs: 8–16 h, P: 8–12 h 550-575 550-575

Pszichiátriai szakrendelés – E épület H–P: 8–12 h 550-575 550-575

Pszichoterápia-komplex – E épület Sz, Cs: 8–18 h 550-575  

Reumatológia I. – földszint B szárny, dr. Gujás Márta K–Sz–Cs: 7–15; P: 7–14    550-464

Reumatológia II. – földszint B szárny, dr. Elek Attila H és Sz: 11–17; K és Cs: 7–13; P: 7–14    550-464

Stomatherápiás gondozás - V. em. H, P: 12–14 h 550-265  

Szomatopedagógus, I. Rendelőintézet II. szint H, Sz, P: 7.30–15.30 h, K, CS: 11.30–15.30    

Traumatológia (mentőbejárati szint) H–P: 8–14 h    

Urológia – 1. em. B szárny H–P: 8–14 h 550-257  550-464
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Várjuk kedves vendégeinket a dunaújvárosi Klub Hotelbe!

Klub Hotel – Házi Sárkány Étterem

Szobáink, lakosztályaink minden igényt kielégítenek.  

Éttermünkben – ahol két hetente torkos szerdával 

kedveskedünk – vállaljuk céges rendezvények, családi 

összejövetelek, különböző ünnepi események lebonyolítását!

2400 Dunaújváros, Építők útja 2. • E-mail: klubhotel@invitel.hu • w w w.klubhotel.hu
Asztalfoglalás: 25/500-477 • Étkezési utalvány, SZÉP kár tyát elfogadunk.

A dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház története a város alapításával, 1950-
ben vette kezdetét, amikortól gondoskodni kellett a város építkezésében részt 
vevők egészségügyi ellátásáról. A kezdeti orvosi rendelő és a hozzá szerveződő 
fektető után nagy előrelépést jelentett az 1952-ben megnyílt rendelőintézet. 
Szintén 1952-ben a kórház alapját képező fektető az egyik Kossuth Lajos utcai 
bérház épületébe költözött, s így egy „kis kórház” létesült.

Az évek folyamán egymás után 
kezdték meg munkájukat a különféle 
betegellátó részlegek, amelyekre nagy 
szükség volt, hiszen a város lakossága 
rohamosan gyarapodott. Az ideiglenes 
„kis kórház” zsúfoltsága, az elmaradott 
működési feltételek miatt nélkülözhe-
tetlenné vált egy új, minden igényt ki-
elégítő kórház felépítése.

Az új kórház épületét 1965 szep-
temberében nyitották meg ünnepélyes 
keretek között: tizenkét ápolási egy-
séggel, ötszázötvenöt ággyal kezdte 
meg működését. Az évek során egyre 
javuló körülmények több és jobb mi-
nőségű munkát tettek lehetővé azzal 
együtt, hogy fokozatosan növekedett az 
ellátandók száma is. A fejlődés kikény-

szeríttette az ágyszám fokozatos növe-
kedését, amelyet elősegített egy új épü-
letszárny megépítése a ’80-as években.

A kórházhoz tartozott még egy 
1955-ben átadott épület a Semmel-
weis utcában, amely később pszichiát-
riai osztályként funkcionált, jelenleg a 
Dunaújvárosi Főiskola kollégiuma; a II. 
Rendelőintézet építését a Dunaferr Du-
nai Vasmű Rt. fi nanszírozta, így 1983 
novemberétől a Szórád Márton úton is 
szakorvosi rendelések és diagnosztikai 
részlegek álltak a betegek rendelkezé-
sére. 2010 júliusában a II. Rendelőinté-
zetből a szakrendeléseket az I. Rendelő-
intézetbe, valamint a kórház területére 
költöztettük.

A Gyermek- és Ifj úsági Mentálhigi-

énés Gondozó 1994-ben nyílt meg, a 
szakemberek jelenleg az I. Rendelőin-
tézet második szintjén rendelnek vál-
lalkozóként. 

Jelen helyzet: 
A Szent Pantaleon Kórház fenntar-

tója és tulajdonosa 2012 májusa óta a 
magyar állam. Betegeinket az I. Ren-
delőintézetben, a fekvőbeteg-osztályok 
ambulanciáin, szakrendelésein, szak-
ambulanciáin, gondozóiban, illetve 
diagnosztikus egységeiben fogadjuk. 
Jelenleg a TIOP 2.2.4 pályázat kereté-
ben folyik a központi műtőblokk, egy 
teljesen új, de a régihez hozzáépülő 
korszerű szárny kialakítása. A 2013 vé-
gén átadásra kerülő tömbben központi 
műtőt, intenzív osztályt, sterilizálót, va-
lamint diagnosztikai centrumot alakí-
tunk ki, költöztetünk át.

A névválasztás:
1991 novembere óta viseli kórhá-

zunk a Szent Pantaleon nevet, név-
adónkról következő számunkban ol-
vashatnak.

A mindenkin könyörülő kórház I.
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Magánrendelések
a

NAPFÉNY 2001 Nonprofi t Kft.
Kulcsi Kistérségi Egészségügyi 

Központban
(járóbeteg-szakrendelés, 

egynapos sebészeti központ)

2458 Kulcs, Rákóczi u. 139.

Bejelentkezés telefonon: 
hétfőtől péntekig: 7–19 óra között

25/509-060  •  25/251-063 

Beutaló nélkül, előzetes bejelentkezés alapján 
az ellátási kötelezettségen kívüli települések* 

lakosai által igénybe vehető magánrendelések:

 • audiológia •  fül-orr-gégészet • sebészet
 • belgyógyászat • kardiológia • szemészet
 • bőrgyógyászat • neurológia • traumatológia
 •  esztétikai plasztikai  • nőgyógyászat • ultrahang-

sebészet • ortopédia    diagnosztika
 • érsebészet  • urológia

*A területi ellátási kötelezettség alá tartozó települések: Adony, Beloiannisz, Besnyő, 
Iváncsa, Kulcs, Pusztaszabolcs, Rácalmás lakosai számára a társadalombiztosítás által 
fi nanszírozott szakrendelések ingyenesen vehetők igénybe.
Az egynapos sebészeti ellátásokat a társadalombiztosítás fi nanszírozza.

A NAPFÉNY 2001 Nonprofi t Kft. vezetősége

NAPFÉNY 2001 Nonprofi t Kft.
Kulcsi Kistérségi Egészségügyi 

Bejelentkezés telefonon: 

Cím: 2400 Dunaújváros, Liget köz. 7.  •  www.egeszsegert.hu
Tel.: 25/898-075 (8–14 óra között), 25/584-2942 (12–15 óra között)
Fax: 25/400-537, mobil: 20/942-2695  •  E-mail: info@egeszsegert.hu

ELÉRHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK:

Arteriográfi a 
(érszűkület-vizsgálat) Dr. Kemény Ildikó Bejelentkezés alapján (25) 400-537

Belgyógyászat, 
akupunktúra, lágylézer Dr. Palaczk Ilona Hétfő 15–16 (25) 502-650

Belgyógyászat, 
diabetológia Dr. Mile Gabriella Bejelentkezés alapján (30) 533-7890

Biorezonancia   Bejelentkezés alapján (20) 584-2942 
12–15 óra

Dohányzás és egyéb 
káros szenvedélyekről  
leszoktatás

  Bejelentkezés alapján (20) 584-2942 
12–15 óra

Érszűkület-kezelés   Bejelentkezés alapján (20) 584-2942 
12–15 óra

Foglalkozás-egészségügy                        munkanapokon 7–10 óráig (25) 502-651

Fül-orr-gégészet Dr. Táborosi Éva Bejelentkezés alapján (70) 601-3062

Gerincjóga Molnárné Kádár 
Mónika

Bejelentkezés alapján, 
hétfő, csütörtök 16–17 (30) 396-2227

Gyermekgyógyászati 
magánrendelés Dr. Kemény János Bejelentkezés alapján (20) 942-2695

Hasi, pajzsmirigy, emlő, 
erek, lágyrész, izületi  
ultrahangvizsgálat 

Dr. Tischner 
M. Magdolna Bejelentkezés alapján (20) 584-2942, 

12–15 óra között

4D ultrahang- 
magzatvizsgálat Bejelentkezés alapján (20) 584-2942, 

12–15 óra között

Kineziológia Dr. Barna Katinka Bejelentkezés alapján (20) 493-9780

Kineziológia, 
bioenergetika Barna Miklós Bejelentkezés alapján (20) 222-7697

Kineziológia, masszázs, 
Kahi Healing Kiss Ferenc Bejelentkezés alapján (70) 324-3152

Lézersebészet Dr. Th omka György Szombat 9–11 (20) 941-7182

Mofetta Bejelentkezés alapján (25) 502-651

Számítógépes  
talpvizsgálat Bejelentkezés alapján (25) 502-621

Orvosi magánpraxisok! Szépségszalonok! Természetgyógyászok! 
Viszonteladókat keresünk 

gyógyteakeverékek-családunk 
forgalmazására.

Érdeklődni:
termékmenedzserünknél a 70/639-1832-es telefonszámon, vagy a tea@csabaibioklinika.hu e-mail címen.

A tartósan fennálló stressz, 
a nem kielégítő, egészségtelen 
táplálkozás, a helytelen életmód 
folyamatosan háttérbe szorítja, 
gyengíti az immunrendszert. 
Ezáltal a szervezet fogékonyabb 
lesz a fertőzésekre, s a szer-
vezetben születő hibás 
sejtek kiszűrése és el-
távolítása sem lesz 
tökéletes.

Az életmód rende-
zése mellett feltétlenül 
tanácsos az immunrendszer 
támogatása. Hazai felmérés 
eredményei arra utalnak, hogy 
a közvélekedés immunerősítés 
alatt a vitaminok, multivitamin-
készítmények fokozott bevitelét 
érti.

A vitaminok azonban nem 

specifi kus erősítői az immun-
rendszernek, hiszen szerveze-
tünk valamennyi szövetének és 
sejtjének egyaránt szüksége van 

rájuk. A minden szempontból 
kielégítő vitaminellátás a 

szervezet egésze szem-
pontjából kívána-

tos, vagyis nem 
immun-spe-

cifi kus. Bi-
zonyos ese-

tekben azonban 
óvatosan kell bánni 

a vitaminpótlással (pl. 
daganatos betegségek, hi-

szen a vitaminok a daganatos 
sejteket is „táplálják”). Ideális 
immunerősítő az volna, amely 
minél szélesebb spektrumban 
aktiválja az immunrendszer 

sejtjeit és folyamatait, ezáltal 
minél intenzívebben fokozza az 
immunvédekezést, és biológiai 
forrásból származik, azaz termé-
szetes eredetű hatóanyag.

A gyógyító gombák jótékony 
hatásai évszázadok óta ismertek. 
Prof. dr. Fachet József rákkutató, 
immunológus, az MTA doktora 
elsőként bizonyította a gyógyí-
tó gombák immunrendszerre 
kifejtett hatását. A Lentinus 
edodes nevű gomba lentinán 
nevű poliszaharidájáról példá-
ul nemzetközileg elfogadottan 
bizonyított, hogy „támogatja a 
természetes immunvédekezést”. 
Mindezek alapján a különböző 
gombapoliszaharidák együt-
tes alkalmazása megfelelne az 
„ideális” elvárásoknak. Annál is 

inkább, mert nem pusztítanak, 
hanem a szervezet saját védelmi 
erejét fokozzák.

Dr. Darnói Tibor

Szaktanácsadás: 
06-40/10-20-40
www.fachet.hu

gyengíti az immunrendszert. 
Ezáltal a szervezet fogékonyabb 
lesz a fertőzésekre, s a szer-
vezetben születő hibás 
sejtek kiszűrése és el-
távolítása sem lesz 

Az életmód rende-
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Természetes immunvédelem a gyógyító gombák erejével (Fizetett hirdetés)
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A  Gizella Hotel és Étterem Veszprém szí-

vében, mégis távol a város zajától, a vár tövében 

található. 

Az épületből a viadukt két ívére, a falak men-

tén csörgedező patakra és a kerítésen túl magaso-

dó hegyre látni, ahonnan csodás panoráma tárul 

elénk. 

A szálloda mellett ostromlépcső vezet fel a vár 

kockaköves, hangulatos utcáihoz.

A tartalmas pihenésre vágyó utazókat 28 egyszerű, 

mégis patinás megjelenésű, kényelmes szoba várja. A 

szálloda teljes területe akadálymentesített. A het-

venfős étterem mellett a páratlan hangulatú te-

rasz várja a gasztronómiai élményekre vágyókat. 

A várost körülvevő vadregényes utakon gyönyörű 

túrák tehetők akár gyalogosan vagy a szálloda sa-

ját kerékpárjain.

Szolgálhat-e felemelőbb pillanatokkal egy 

olyan utazás, amely során a történelmi városrész-

ben tett sétáról visszatérve, a vár tövében elfogyasztott 

vacsorát követően, a város közepén nyugalomban, a tör-

ténelem ölelésében térünk nyugovóra?

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 Hotel és Étterem

Gizella Hotel és Étterem

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét !

(*forrás: IMS 2011/12 MAT, 
02E1O kategória, értékben)

   Csillapítja 
a fájdalmat 

   Csökkenti 
a gyulladást 

1% gél

Novartis Hungária Kft. Consumer Health, 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. 
T.: 457-6656, 457-6678 • www.novartis.hu • infoch.hungary@novartis.com 
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