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Telefon: 
06-30/920-0680

Levéltári adatok szerint a XVIII. század
végén Makó város már tartott fenn be-
tegápolóházat, és a század utolsó éveiben
chirurgusokat hívott meg letelepedés-
re. Az 1831. évi nagy kolerajárvány ide-
jén a vármegye nyolcvanágyas ispotályt
állíttatott fel. Az egymást követô kole-
rajárványok után nyilvánvalóvá lett,
hogy egy állandó közkórházra van szük-

ség, melyet 1866-ban adtak át. Az egy-
emeletes 85 ágyas kórház igazgató fô-
or vosa dr. Meskó János lett. A század
vé gé re a betegforgalom oly mértékben
megnôtt, hogy a kórház szûknek bizo-
nyult, ezért a kórház akkori igazgatója,
dr. Dózsa Lajos kezdeményezte a bôví-
tést, illetve új kórház építését. 

Betegápolóház, ispotály, állandó közkórház…

Mindenkor a megújulás esélyével
Tisztelt Olvasónk!
Kedves Betegünk!

Egy kórház akkor teljesíti küldetését, ha
betegcentrikusan mûködik biztosítva a
gyógyítás minôségét, a gyógyítás és a
gazdasági tevékenység összhangját, to-
vábbá a benne dolgozó munkatársak
számára lehetôvé teszi az önmegvalósí-
tást. E gondolat szellemében végezzük
munkánkat a makói és a térségi lakosság
egészségének helyreállítása és fenntar-
tása érdekében. 
„Gyógyítani a legszebb és legjobb 

érzés a világon. És egy betegünket meg-
gyógyítani a sikernek olyan hatalmas ér-
zése, amirôl a külvilágnak fogalma sem
lehet.” 

I. évfolyam 1. szám • 2011. augusztus INGYENES IDÔSZAKI LAP Megjelenik félévente

A Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelôintézet elsôsorban Makó és a térség tizen-
hat települése mintegy ötvenezres lakosságának járó- és fekvôbeteg-ellátását szolgálja.
Egyes területeken – mint a pszichiátria – az ellátási terület további településekre is ki-
terjed, mely több mint százezres lakosságot jelent. Intézményünket betegeink gyakran
megtisztelik a betegbarát jelzôvel. Minden munkatársunk arra törekszik, hogy megfe-
leljünk elvárásaiknak, és folyamatosan emeljük munkánk színvonalát.

Következô lapszámunk
fél év múlva jelenik meg.Hirdetésfelvétel:06-70/639-1842

Folytatás a 7. oldalon ››Folytatás a 2. oldalon ››
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A város ez utóbbi megoldás mellett
döntött.
A kombinált blokk- és pavilonrend-

szerben épült, 185 ágyra berendezett
kórházat 1906-ban adták át, mely eb-
ben az idôben még nem volt osztá-
lyok ra tagolva. A korábban elsôsorban 
belgyógyászati betegségeket ellátó in-
tézményben 1914-tôl a sebészet, majd
a ’20-as évek végén a szülészet-nô-
gyógyászat, fül-orr-gégészet, szemészet
vált önálló osztállyá. A hatvanas-hetve-
nes években rekonstrukció keretében
megújult kórházunk, ekkor épült az új
mûtôszárny, majd az intenzív osztály.
1950-ig – Csanád vármegye megszün-
tetéséig – megyei kórházként, majd
1990-ig városi kórházként mûködött az
intézmény, ekkor a Csongrád Megyei
Önkormányzat kezelésébe került át.
Dr. Diósszilágyi Sámuel fôorvos nevét
1989-ben vettük fel.
Napjainkban hét akut osztállyal ren-

delkezünk, emellett krónikus és re-
ha bi litációs ellátást is biztosítunk. Az 
osztályok munkáját magas színvonalú
központi diagnosztika segíti. A szerveze-
tileg hozzánk tartozó rendelôintézetben
húsz szakrendelésen és öt gondozóban
látjuk el a pácienseket.
Kórházunk évszázados történetében

2007. április 1-jével új fejezetet kellett
nyitnunk. Az egészségügyi reform olyan
folyamatokat indított el, mely alapvetô
változásokra kényszerített. Fájdalmas
veszteséget jelentett kórházunk és ezen
keresztül a lakosság számára a fekvôbe-
teg-ellátásban olyan szakmák elveszté-
se, mint a hetvenöt éves szemészet, a

közel nyolcvanéves fül-orr-gégészet és
az urológia. Mûködtetésünket az új 
feltételeknek megfelelôen át kellett
gondolni, és ki kellett alakítani a meg-
változott körülmények között fenntart-
ható szervezeti struktúrát, megtartva a
Makó és térsége egészségügyi központ
címet. A megszüntetett szakmák ellen-
súlyozására, 2007 májusában sikerrel
pályáztunk az Országos Egészségpénz-
tárnak az egynapos sebészet mûködteté-
sére kiírt pályázatán. OEP-finanszírozási
szerzôdés keretében 1100 mûtét elvég-
zését vállaltuk traumatológiai, szemé-
szeti, fül-orr-gégészeti, urológiai és
gasztroenterológiai szakterületeken.
A rehabilitációs ellátás fejlesztése is

pályázati úton valósult meg. 2008. szep -
t ember 1-jétôl részlegként, majd 2009
januárjától önálló osztályként mûködik a
rehabilitációs osztály. Itt ötven ágyon, a
kor színvonalának megfelelô körülmé-
nyek között tudjuk ellátni betegeinket.
Az orvosi ellátás, gyógyszerezés, ápolás
mellett, gyógymasszôr és gyógytorná -
sz ok, valamint logopédus is foglalkozik a
betegekkel. Lehetôség van egyéni és cso-
portos tornára, ergoterápiás kezelésekre,
valamint fizioterápiára (elektroterápia,
magnetoterápia, lézerkezelés), valamint
hidro-balneoterápiára is – együtt mû -
kö dés alapján a városi gyógyfürdôben. 
Feladataink között szerepel még a se-
gédeszköz-ellátás és használatának meg-
tanítása, a méretvétel, a mindennapi 
tevékenységek gyakorlása, a szociális
ügyintézés, illetve a lelki gondozás.
Az egészségügyi szerkezetátalakítás

eredményeként mára kialakult egy kor-
szerû járó- és fekvôbeteg-ellátást bizto-

sító területi kórház, melynek közép-
pontjában a beteg áll. A változás elsôsor-
ban a fekvôbeteg-ellátást érintette, az
ágyszámváltozás eredményeként új ellá-
tási formák jelentek meg – mint az egy-
napos sebészet vagy a rehabilitációs ellá-
tás –, de a legnagyobb eredmény, hogy
kialakult egy szakmai és gazdasági szem-
pontból fenntartható korszerû szerveze-
ti forma. Amennyiben ehhez megfelelô
TVK (teljesítmény-volumenkorlát) bô-
vítés is rendelkezésre áll, intézményünk
minden szempontból képes megfelelni
Makó és térsége lakosai igényeinek.
Tevékenységünk a betegellátás mel-

lett az oktatásra is kiterjed, részt veszünk
a Szegedi Tudományegyetem orvos- és
szakorvosképzésében, a szakdolgozók
képzésében és a gazdaságtudományi ka-
rának orvos-gyógyszerész közgazdász és
egészségügyi menedzser képzésében –
mint gyakorlati képzési hely.
Kórházunk minôségügyi rendszere –

Csongrád megye egészségügyi intézmé-
nyei között elsôként – 2001 óta rendel-
kezik nemzetközi tanúsítvánnyal, mely
kiterjedt a gyógyító tevékenység, fekvô-
és járóbeteg-ellátás, a gondozás mellett
ezek háttérszolgáltatásaira is.
2006-ban ünnepeltük megalakulá-

sunk 100. évfordulóját. Száz év alatt
sokszor jelentkeztek nehézségek, szá-
mos változással kellett szembenézni, és
a jövôben is új kihívásokra kell számíta-
nunk. Dolgozóinknak az a képessége,
hogy az orvostudomány eredményeihez,
a gazdasági és társadalmi átalakuláshoz
igazodni tudtak, és mertek változtatni,
a kórház számára mindenkor a megúju-
lás esélyét teremtette meg.

Betegápolóház, ispotály, állandó közkórház...

Mindenkor a megújulás esélyével

Korabeli felvétel a közkórházrólIntézményünk sokat fejlôdött fennállásának több mint száz éve alatt

Folytatás az 1. oldalról ››



Makó, Deák F. u. 29.
www.bioprofil.hu

Tel.: 62/210-212 vagy 30/635-0097

BEAVATKOZÁSOK:
• gyermek- és  felnôttbôrgyógyászat
• anyajegyek vizsgálata
• pikkelysömör kezelése, gondozása
• allergia kivizsgálása, kezelése
• lógó szemölcs eltávolítása
• pattanás kezelése
• értágulat, seprûvénák kezelése
• bôrfiatalító kezelések
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PSZICHIÁTRIAI 
MAGÁNRENDELÉS

A kórházi fertôzések 
megelôzése érdekében, 
a sebek gyorsabb gyógyulásáért, 
az immunrendszere erôsítéséért,
egészségesebb táplálkozásért és 
személyes tanácsadásért is 
keresse fel üzletünket, és
látogasson el weblapunkra!

Dr. Fabó Éva
pszichiáter szakorvos

Rendelés helye: 
Makó, Lonovics sgt. 21. 

Rendelés ideje: 
csütörtök 15.00–19.00

Bejelentkezés:
30/738-3356

E-mail: faboeva.dr@gmail.com

Dr. Dósa Piroska
Bôr- és nemigyógyász, kozmetológus szakorvos
megnyitotta magánrendelését

Makó, rendelôintézet, 16. szoba   
Rendelés: szerda 14–16 óra, telefon: 30/949-5323

SZTE, Bôrgyógyászati és Allergológiai Klinika
Szeged, Korányi fasor 6.

Rendelés: kedd 14–17 óra, telefon: 62/545-274

Diósszilágyi Sá-
muel 1882. már-
cius 27-én szüle-
tett Makón, ele-
mi és középisko-
láit helyben vé-
gezte, majd 1901–
1906 között a bu-
dapesti egyete-

men tanult. Orvosi pályáját a fôvárosi
Szent László és Szent István Kórház al-
orvosaként kezdte. 
1908-ban Makóra visszatérve ma-

gánpraxist nyitott, 1913 augusztusától
helyettes városi kerületi orvos. 1920.
június 1-jén kinevezték a Csanád vár-
megyei Szent István kórház belgyógyász
fôorvosává. Jelentôs szerepe volt a kór-
házi laboratórium és röntgenlaborató-
rium megszervezésében, rendelkezett
röntgen és tüdôgyógyász szakorvosi ké-
pesítéssel is. Kezdeményezésére a kór-
házban tüdôbeteg-gondozó intézetet és
külön tüdôbetegosztályt alapítottak
1935-ben. Az anya- és csecsemôvéde-
lem érdekében hozták létre a Stefánia

Szövetséget 1920-ban, melynek ügyve-
zetô igazgatója lett. Munkájuk eredmé-
nyeként a csecsemôhalálozás jelentôsen
csökkent. 
Diósszilágyi Sámuel fontos szereplô-

je volt az 1920–30-as években Makó
köz- és fôleg kulturális életének, házá-
ban megfordult Móra Ferenc, Juhász
Gyula, József Attila, Tamási Áron és
Barcsay Jenô is. 1949-ben írt önéletraj-
zában magát baloldali felfogásúnak val-
lotta, mindemellett a makói református
egyház presbitere volt. A Nemzeti Pa-
rasztpárt alapító tagja és helyi szerveze-
tének elnöke, 1956-ban beválasztották
a helyi nemzeti bizottságba. 
Jelentôs szakirodalmi munkássága

mellett foglalkozott helytörténettel,
színháztörténettel is, és Orvosi intelmek
címmel kiadott könyvében az orvosi hi-
vatás ironikus oldalát is bemutatja. 
A kórházból vonult nyugdíjba 1961-

ben, 1963. június 10-én hunyt el Sze-
geden. Kórházunk 1989-ben vette fel a
Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rende-
lôintézet nevet. 

Kórházunk névadójáról Csak egy köszönet!
Sokan ismerjük az érzést, mikor elsô
alkalommal, tele aggodalommal át kell
lépnünk egy kórház küszöbét. Távol
szeretteinktôl, idegenek közt, kiszolgál-
tatva… Nos, e lap azért született, hogy
enyhítsen a nehéz pillanatokon. Hogy
karöltve a makói kórház munkatársai-
val segítsen Önnek a tájékozódásban –
sôt, talán még szórakoztasson is. 

A Makói Kezelô-Lap  nem jött volna
létre, ha a kórház vezetôi, az osztályok
dolgozói nem partnereink az írások el-
készítésében és a terjesztésben. És nem
jött volna létre akkor sem, ha nincsenek
hirdetô partnereink. Ôk a hazatérés
után segíthetnek a teljes felépülésben, a
jobb életminôség és az egészségesebb
életmód kialakításában. Kérem, ôrizze
meg lapunkat, s ha majd otthonában
valamelyik hirdetés felkelti érdeklôdé-
sét, s igénybe veszi a kínált szolgálta-
tást, ne felejtsen el köszönetet mondani
nekik! Hiszen az ô támogatásuk nélkül
ez a lap sem született volna meg…

Gy. Nagy Ágnes
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6900 Makó, Hunyadi u. 9. 
Telefon: 06-62/209-909; mobil: 06-20/289-8377

E-mail: hallascentrum@invitel.hu

DR. PÁPAY BEÁTA fogszakorvos
Rendelés helye: 6900 Makó, Liget u. 1/D
Rendelés ideje: kedd 15-tôl 18 óráig

csütörtök 15-tôl 18 óráig

Telefonos bejelentkezés : 06-70/218-5474

Ñ ingyenes 
hallásszûrés

Ñ hallásgondozás,
szaktanácsadás, 
fülillesztékek

Ñ zajvédô és uszodai
füldugók

Ñ tb-támogatott 
hallókészülékek

Ñ jelzôrendszerek
Ñ hallókészülékek 
szervizelése

Ñ elemellátás
Ñ füll-orr-gégészeti
góckutatás

Ñ fülzúgás és szédülés
kezelése

Ñ allergia- és 
szaglásvizsgálatok

Ñmelléküreg-
gyulladások 
gyógyítása

Ñ rekedtség és 
horkolás kezelése

Ñmûtéti 
beavatkozások

Ñ plasztikai mûtétek
Ñ fájdalmatlan 
fülbevaló-
behelyezés

Szolgáltatásaink:

A TIOP 2.2.2.-08/2-2009-0007 pro-
jekt keretében megvalósuló sürgôsségi
osztály a szükségletekhez igazodóan, a
hozzáférési esélyek növelése mellett a la-
kossághoz közeli, magas minôséget nyúj-
tó, széles vertikumú definitív sürgôsségi
ellátást biztosít, ahol immár a legkorsze -
rûbb uniós elvárásoknak megfelelôen
tudjuk ellátni a balesetet szenvedett
vagy hirtelen rosszulléttel beszállított
betegeket. A beruházásra 268 milliós
pályázati támogatást nyertünk, melyet
a fenntartó megyei önkormányzat 32
milliós önerôvel egészített ki.
Az összesen 1014 négyzetméteres és

a legkorszerûbb orvosi mûszerekkel fel-
szerelt osztály építészeti kiadásai –
melybe beletartozott a helikopterle-
szálló korszerûsítése is – 110 millió fo-
rintba kerültek. A fennmaradó összeget
eszközbeszerzésre (EKG, defibrillátor,
mobil ultrahang, mobil RTG, lélegezte-
tôgép, altatógép stb.) fordították.

A munkálatokat fél évvel a kitûzött
határidô elôtt sikerült befejezni. Az áta-
lakítás megvalósulása biztosítja a tranzit-
forgalom és a lakosság számára a harminc
percen belül elérhetô sürgôsségi ellátást,
az egykapus 24 órás, folyamatos mûkö-
désû sürgôsségi osztályt, illetve a jelen-

leg rendelkezésre álló eszközök tizenkét
éves átlagéletkora a fejlesztés eredmé-
nyeként két évre csökkent le. Az osztály
hivatalos átadása 2011. június 29-én
volt. Reméljük, mire ez a cikk megjele-
nik, minden engedély birtokában fogad-
hatjuk betegeinket a megújult osztályon.

Háromszázmillió forint
a sürgôsségi ellátás fejlesztésére

Az osztály hivatalos átadása 2011. június 29-én volt

Kati-Patika
Drogéria

Nyitva tartás:
hétfôtôl péntekig 

9–12, 12.30–17.30,
szombat 9–12
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Amennyiben hirdetni 
szeretne benne, 

hívja a 70/639-1842-es 
telefonszámot.

Lapunk fél év múlva 
jelenik meg ismét.
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Ezen cél eléréséhez kapott kórházunk
nagy segítséget a Szeged-csanádi Egy-
házmegyétôl. A szimpóziumot követô
szentmisén Kiss-Rigó László püspök úr
felszentelte az egyházmegye támogatá-
sával kialakított kápolnát. Kinevezték
Varga Attila plébános, esperes urat kór-
házunk lelkészévé. Minden osztály ka-
pott egy rendkívül szép kivitelû Bibliát
és feszületet, valamint minden osztály
kap egy-egy példányt az Új ember és a
Keresztény élet címû  újságokból. Az
Emberi Méltóság Programban megfo-
galmazott cél és az ezt segítô tárgyi fel-
tételek megfelelô alapot teremtettek a
munka elindításához.
A program intézményi szintre emel-

te és hangsúlyozta, hogy kórházunkban
a gyógyító munka mellett jelenjen meg
a lelki gondozás is. Forduljunk különös
figyelemmel a legelesettebbek, a leg-
jobban szenvedôk felé.
A programhoz több résztvevô kap-

csolódott és szándékozik csatlakozni,

ezért megalkottuk az EMP alapszabá-
lyát, melynek célja, hogy az EMP szak-
mailag, jogilag és teológiai tekintetben

is megfogalmazzon egy olyan rendszert,
amely leghatékonyabban biztosítja a
program megvalósulását, és biztosítja
azt a lelkületet, amelyet a program el-
indításakor elgondoltunk.   
Ennek szellemében elkezdte munká-

ját a kórházban egy önkéntesekbôl álló
lelkigondozói csoport, és megkezdte
mûködését a hospice ambulancia.
Minden két hétben katolikus szent-

misét és havonta kétszer református is-
tentiszteletet tartunk a kápolnában. A
betegek kérése szerint a papi vagy lel-
készi látogatás lehetséges. A katolikus
gimnázium diákjai szeretetszolgálat for-
májában részt vesznek a beteglátogatás-
ban a kórház rehabilitációs osztályán.
A felújított patológián átadásra került

egy kegyeleti hely, ahol méltó környe-
zetben búcsúzhatnak el a hozzátartozók
elhunyt szeretteiktôl.
Az Emberi Méltóság Program intéz-

ményünkben egy újabb megújulás kez-
detét jelenti, amelynek megvalósulása
kórházunk arculatát színesíti, és haté-
konyabbá teszi a betegek gyógyítása ér-
dekében tett tevékenységünket.

Dr. Kóczián Zsófia,
az EMP koordinátora

Különös figyelemmel a legelesettebbek felé

Emberi Méltóság Program kórházunkban

A szimpóziumot követô szentmisén Kiss-Rigó László püspök úr felszentelte az egyházmegye támo-
gatásával kialakított kápolnát

A dokumentumot Kiss-Rigó László, a Szeged-csanádi Egyházmegye püspöke, Magyar Anna, a
Csongrád Megyei Közgyûlés elnöke és dr. Baráth Lajos, a kórház fôigazgatója látta el kézjegyével

Egy szimpózium keretében írták alá Makón a kórházi és egyhá-
zi együttmûködésrôl szóló megállapodást, az Emberi Méltóság
Programot (EMP) 2009. április 7-én. A dokumentumot Kiss-
Rigó László, a Szeged-csanádi Egyházmegye püspöke, Magyar
Anna, a Csongrád Megyei Közgyûlés elnöke és dr. Baráth Lajos,

a kórház fôigazgatója látta el kézjegyével. A szimpóziumon el-
hangzott elôadások aláhúzták annak fontosságát, hogy a beteg-
ellátás során különös gondot kell fordítani az emberi méltóság
tiszteletben tartására, és az egészségügyi intézményeknek gon-
doskodni kell az ennek megfelelô miliô megteremtésérôl.
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ÉRSZÛKÜLET 
VISSZÉRBETEGSÉG
kivizsgálás, mûtéti kezelés klinikai háttérrel

DR. MIHALOVITS GÁBOR
érsebész, sebész szakorvos

szegedi magánrendelése

Idôpont-egyeztetés: h.–p. 14–16 óráig

Tel.: 06-30/229-4822

kisbabáknak bébifülbevalók óriási választékban. 

babakÖSzÖntÔ briliánS 
kÖveS gyÛrÛk.

Szolgáltatásaink: 
• arany és ezüst ékszerek 

tisztítása, forrasztása,
• ékszerek komplett felújítása,
• biztonsági zárak.

Füllyukasztás 6 hónapos kortól.

HiHetetlen nagy válaSztékban
arany és ezüst ékszerek.

gravírozás mindenféle tárgyba.

ne Feledje! 
Sáránál megtalálja StíluSát.

EGÉSZSÉG vagy BETEGSÉG?
FÁJDALOM vagy MEGELÔZÉS?

Orvosi hôkamerás vizsgálat 
Fogászati góc, pajzsmirigy-elvál-
tozások, nôgyógyászati gyulla-
dá sok, gyomor-bélredszer elvál-
tozásai, ízületi megbetegedések, 
perifériás keringési rendellenessé-
gek kimutatása.
Azonnali eredmény. Terhesek és gyermekek is vizsgálhatók.
Számítógépes érvizsgálat:Magas vérnyomás, magas vérzsír- és
vércukoreltérés esetén mindenképp célszerû felmérni ereink állapo-
tát. Érelmeszesedés idôben kimutatható.
Szabaduljon meg felesleges kilóitól!
Orvosi ellenôrzés mellett, Premium Health rendszer szerint, szen-
vedés nélkül.

www.premiumhealth.hu
Bejelentkezés:Dr. Dönczô Margit +36-30/382-0687

Kórházunk vezetése – egyeztetve a be-
tegellátó osztályokkal – a 2011–2015
közötti idôszakra is meghatározta szak-
mai fejlesztési tervét. A jövôképprog-
ramban hat fejezetben határoztuk meg
a feladatokat, ezek a következôk:

A kórház stratégiai célkitûzései kö-
zött vezetô helyet foglal el a küldetésé-
nek megfelelô betegközpontú mûködés,
a szakmai tevékenységhez kapcsolódó
gyógyító munka minôsége és a betegellá-
táshoz szükséges személyi, tárgyi felté-
telek biztosítása. Jövôképprogramunkat
úgy alkottuk meg, hogy kiemelt helyet
és szerepet kapjon benne a humán erô-
forrással kapcsolatos intézményi prog-

ram. Úgy gondoljuk, az az intézmény
cselekszik helyesen, amely tudatosan
kezeli e kérdéskört. Ennek megfelelôen
kívánjuk mûködtetni a humánerôforrás-
megbecsülési, -elismerési és -menedzse -
lési programunkat. Kiemelt eleme az
„Egészséget az egészségügyieknek” pro-
jekt, talán egyedülálló kezdeményezés-
  ként az ország egészségügyi intézmé-
nyeiben. Ebben munkatársaink testi
és lelki egészségének felmérésére és a
felmerülô problémák kezelésére biz-
to sí tunk lehetôséget. Terveink szerint 
hároméves idôtartamban biztosítjuk a
teljes kollektíva szûrését és a vizsgála-
tokhoz kapcsolódó ismeretterjesztô, tá-
jékoztató elôadások szervezését.
A szûrôvizsgálatok között lehetôség

van laboratóriumi vizsgálatokra (rizikó-
faktor-meghatározás), bôrgyógyászati
szûrésre (bôrdaganat), csontsûrûség-
vizsgálatra, szemészeti vizsgálatra (glau-
komaszûrés) és tüdôállapot-vizsgálatra.
Az alternatív gyógymódok között mun-
katársaink részt vehetnek arcdiagnosz-
tikai vizsgálaton és az életmódklub 

keretében zsírszázalék-, BMI-mérésen,
táplálkozási tanácsadáson, testösszeté-
tel-analízisen és szív-stressz állapotmé-
résen is. Mivel dolgozóink igen nagy
stressznek kitéve, súlyos betegek ápo-
lá sával és elvesztésével kapcsolatos 
komoly lelki terheket hordoznak, lehe-
tôséget nyújtunk egy kérdôíves felmé-
rés elvégzésére, mely a burnout (kiégés)
jelenséget vizsgálja. Az önkéntes és ano-
nim módon kitöltött kérdôívek feldol-
gozását a pszichiátriai osztály orvosai
végzik. A statisztikai feldolgozáson túl,
probléma esetén szakorvosi segítséget is
biztosítunk munkatársainknak.

Egészséget az egészségügyieknek!

I. Humánerôforrás-elismerés 
és - menedzselés

II. Épületfejlesztés
III. Gép-mûszer fejlesztés és pótlás
IV. Korszerû vezetéstechnikai eszközök 

alkalmazása
V. Intézményi gazdálkodás 

és adósságkezelés
VI. Kommunikáció és együttmûködés

Korszerû épületben korszerû humán erôforrás-
sal kapcsolatos intézményi program
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Kiadja a BetûNet Média- és Hírügynökség Kft. • Engedélyszám: 163/2323/2/2011. • Felelôs kiadó-szerkesztô:
Gy. Nagy Ágnes ügyvezetô • Telefon: 06-66/640-310 • Mobil: 06-70/639-1842 • Nyomtatás: Lapcom Lapki-
adó és Nyomdaipari Kft., 6729 Szeged, Szabadkai út 20. Ügyvezetô igazgató: Szammer István • Megjelenik
10 000 példányban • A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelôsséget. 

Telefonos Lelkisegély-szolgálat
Hívható vezetékes telefonról ingyenesen 

a 62-es körzetbôl,
16–02 óráig, szombaton, vasárnap, hétfôn, kedden:

212-515

Hasi, kismedencei szervek, pajzsmirígy, emlô, here, prosztata, lágy-
részek ultrahangvizsgálata

Keringés vizsgálatok: nyaki erek, végtagi artériák és vénák

Ízületek, csecsemô-csípôszûrés (csípôficam)

Szivárvány Sziget
Próbálja ki bevált 

TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI
módszereinket, és tapasztalja
meg azok hatékonyságát!

AMIT KÍNÁLUNK:
I. Csakratisztítás 

(energetikai kezelés)
A szervezet energiaközpontjai-
nak (csakráinak) tisztítása, mû -
ködésük harmonizálása.

II. Reflexzóna-terápia 
(talpmasszázs)
A talpon lévô akupunktúrás pon-
tok segítségével szerveink keze-
lése (máj, epe, vese, emésztô-
 rendszer, immunrendszer, ideg-
rendszer, ízületek). 

III. Dr. Voll-féle állapotfelmérés
Szerveink energiaszintjének
feltérképezése az akupunktú-
rás pontokon keresztül. Ener-
giahiány vagy energiatöbblet
esetén a szervek kezelése.

IV. Minôségi, megbízható táplá-
lékkiegészítôk forgalmazása.
Érdeklôdni, bejelentkezni: 

Zöllei Edit természetgyógyász
06-30/308-2190

Makó, Úri u. 8–12. fszt. 4. RTG 2000 Bt. CALCIOMED Bt.

MAGÁN ULTRAHANG- 
DIAGNOSZTIKA

Dr. Csipak Klára
fôorvos

06-20/581-7857
Szerda: 8–14 óráig
Csütörtök: 13–17 óráig
Páros hét:
Péntek: 8–14 óráig
Páratlan hét:
Szombat: 9–13 óráig

Dr. Makula Éva
fôorvos

06-30/368-5274
Hétfô: 15–19 óráig
Kedd: 15–19 óráig
Páros hét:
Szombat: 9–14 óráig
Páratlan hét:
Péntek: 8–15 óráig

Telefonos elôjegyzés esetén várakozási idô nélkül!

Rendel:

Dr. Diósszilágyi Sámuel, kórházunk
névadója fogalmazott így Orvosi intel-
mek címû könyvében. Ez a mottó min-
denkor jellemzi a gyógyító munkánkat,
és biztos vagyok abban, hogy minden
munkatársunk igyekszik megfelelni az
elôdök örökségének és betegeink el-
vá rásának. Intézményünk szakmailag
minden tekintetben megfelel a modern
városi kórházaktól elvárható követel-
ményeknek. A hotelszolgálatot címzett
támogatásból részben sikerült európai
színvonalúra fejleszteni, és reményeink
szerint hamarosan minden osztályunkat
fel tudjuk újítani.
A Makói Kezelô-lap, melyet kezében

tart, azzal a céllal készült, hogy bemutas-
sa, kórházunk tudatosan és tervezetten
végzi munkáját. A lakosság ragaszkodá-
sát kórházához mindenkor tapasztaljuk.
Mi pedig ezt a bizalmat megszolgál-
 va igyekszünk munkánkat végezni, bár
idônként a külsô körülmények megne-
hezítik feladataink ellátását. Intézmé-
nyünk az elmúlt több mint száz év alatt

túlélt háborúkat, árvizet, gazdasági vi-
lágválságokat és kormányzati megszorí-
tó intézkedéseket. Eredményeinket a
dolgozók összefogásával, áldozatvállalá-
sával és betegeink megértésével, vala-
mint a fenntartó Csongrád Megyei Ön-

kormányzat támogatásával tudtuk meg-
valósítani. Remélem, olvasóink ugyano-
lyan örömmel olvassák e lapokat, mint
ahogy mi a készítésében részt vettünk.

Dr. Baráth Lajos
fôigazgató

Tisztelt Olvasónk! Kedves Betegünk!
Folytatás az 1. oldalról ››

NÉVJEGY:
} Dr. Baráth Lajos jogászként végzett a JATE Állam- és Jogtudományi
Karán. Másoddiplomát a BGF Pénzügyi-Számviteli Fôiskolai Karán, majd
a Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetem Közgazdasági Továbbkép-
zô Intézet egészségügyi menedzser szakán szerzett. Egészségügyi szakér-
tôi, költségvetési számvitel elszámolási és gazdálkodási, továbbá kincstári
biztosi nyilvántartásban szerepel.
} Pályája kezdetén (1970–1984-ig) a Szegedi Orvostudományi Egyetemen dolgozott, 1984–
1990-ig gazdasági igazgató a hódmezôvásárhelyi kórházban, 1990–2004-ig gazdasági igazga-
tó és a fôigazgató általános helyettese a szegedi kórházban. 2004-ben fôtanácsos a szegedi ön-
kormányzat egészségügyi osztályán. 2004 óta a makói kórház fôigazgatója, emellett 2009-tôl
mb. fôigazgató a szentesi kórházban. 1995 óta az Egészségügyi Gazdasági Vezetôk Egyesüle-
tének alapító tagja, illetve általános alelnöke.
} Oktatóként részt vesz a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara graduális
és posztgraduális képzésein, oktat az SZTE Egészségügyi Fôiskolai Karán és a Corvinus Egye-
tem Továbbképzô Központjában is. 2009-tôl a Szegedi Tudományegyetem címzetes docense.
Tudományos munkáját két könyv és több önálló fejezet, könyvrészlet és számos tanulmány, 
illetve elôadás fémjelzi, melyek az egészségügy gazdasági problémáival foglalkoznak (pl.
pénzügyi tervezés alapvetô kérdései, a paradigmaváltás szükségessége az egészségügyben, az
átalakítás dilemmái).
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Webáruházunkban több, mint 3000 termék közül 
egy kattintással megrendelheti vény nélkül kapható 
gyógyszereit, vitaminjait, étrend-kiegészítőit, ked-
venc kozmetikumait és még sok egyéb terméket.

A kicsit más gyógyszertárak

Kedvező árak, folyamatos akciók!

Patikáinkban új, tartós plasztik alapú BÓNUSZ kártyát 
igényelhetnek. A kártyatulajdonosok 10% ked vezményben 
részesülnek nem vényköteles, TB által nem támogatott, nem 
akciós gyógyszer vásárlása esetén valamennyi Pingvin Patiká-
ban. Az új kártyán vásárlásaik után pontokat gyűjthetnek, 
melyeket később a törvényi szabályozásnak megfelelően 
válthatnak be. A kártya használói sok egyéb akció és ked-
vezmény mellett tájékoztatást kaphatnak az általuk sze-
dett gyógyszerek kölcsönhatásairól és tulajdonságairól.

A megszokott törzsvásárlói rendszerhez ha son-
lóan újra indítottuk a hűségpontok gyűjtését.

dett gyógyszerek kölcsönhatásairól 

Pingvin Patika, 6900 Makó, Deák Ferenc u. 4. Tel.: (62) 510-285  

Azon termékekre, melyek fogyasztói ára meghaladja a 10 000 
forintot 3% kedvezményt biztosítunk.

A tájékoztatás nem teljeskörű, a részle-
tekről érdeklődjön a patikákban.

Szentes legszebb részén, a belváros közelében, a Szé-
che nyi ligetben, közvetlenül az uszoda mellett található. 
A kiváló és minden igényt kielégítô konyhánk, az elegáns
vendégtér, valamint a kellemes, hûsítô környezet tesz
bennünket a város egyik legvonzóbb vendéglôjévé.

Nyitva tartás: hétfô–csütörtök: 11.00–21.00,
péntek–szombat: 11.00–22.00, vasárnap: 11.00–21.00

Telefon: +36-63/400-397
E-mail: ligetetterem@invitel.hu
Weblap: www.ligetetterem.hu


