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Kórház Eger szívében
Tisztelt Olvasó! Kedves Betegünk!
A Markhot Ferenc Kórház minden

dolgozója nevében köszöntöm Önt in-
tézményünkben. Köszönjük, hogy meg-
tisztelt bennünket bizalmával. 
Kórházunk megyei egészségügyi ellá-

tó egységrendszer, sürgôsségi centrum
és oktatókórház. Gyógyító tevékenysé-
gét huszonhárom fekvôbeteg-ellátó osz-
tályon, 958 ágyon végzi. Járóbeteg-
szakrendeléseinken az elmúlt évben
764 387 beteget láttunk el.
Jelenleg több mint 1300 munkatár-

sunk van, orvosaink, szakdolgozóink
szakmai felkészültsége, korszerû mû -
sze reink és a figyelmes ellátás az Ön
gyógyulását szolgálják.

Az egri kórház
több száz éves
gyógyító hagyo-
mánnyal rendel-
kezik. Egerben
kezdôdött meg –
a kórház névadó-
ja, Markhot Fe-
renc vezetésével – az elsô magyar orvo-
si egyetemi képzés is.
Kórházunk ôrzi hagyományait, és a

korszerû gyógyítás feltételeinek folya-
matos javításán dolgozik. Célunk, hogy
egyre színvonalasabb gyógyító tevé-
kenységet tudjunk végezni, hogy növel-
jük a betegellátás biztonságát. 

Kórházunk az elmúlt évben közel 4,5 mil-
liárd forintos pályázati támogatást nyert
el a TIOP 2.2.4. uniós pályázaton, amit a
megyei önkormányzat további 500 millió
forintos önrésszel egészít ki. A mintegy
ötmilliárd forintból milyen fejlesztések
valósulnak meg? 
A jelenlegi konyhaépület helyén új,

úgynevezett technológiai tömb épül,
amely magába foglalja a sürgôsségi be-
tegellátást, az intenzív ellátást, a mûtô-
ket, a higiéniát és sterilizálást, a gyer-
mekek fekvô és járóbeteg ellátását, va-
lamint a stroke betegek ellátását. Meg-
valósul a teljes körû sürgôsségi betegel-
látás. Javulnak az intenzív betegellátás
elhelyezési és szakmai feltételei.

Folytatás a 2. oldalon ››

Ötmilliárdos fejlesztés

Folytatás a 2. oldalon ››

Fél év múlva jelenik meg
következô lapszámunk.Hirdetésfelvétel:06-70/639-1842
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Orvosi vizsgálat dopplerrelwww.erszukulet.eu

Rendelés: Eger, Grónay S. u. 4.
Kedd és csütörtök: 16.30–18.00

Telefon: 06-20/916-9865

Dr. SASHALMI SÁNDOR
fül-orr-gégész szakorvos 
MAGÁNRENDELÉSE:

Kedd–péntek: 16.00–18.00 
RENDELÔINTÉZET, 115-ös szoba
Bejelentkezés telefonon: 06-30/489-1511

A százmilliós fejlesztéshez, melyre pá-
lyázatát benyújtotta a kórház, a szüksé-
ges közel tízmillió forintos önerô nagy
részét már sikerült elôteremteni. Nem-
rég közel hétmillió forint gyûlt össze
ugyanis a Heves megye napjához kap-
csolódó jótékonysági esten. A sikeres
pályázat megvalósulása esetén várha-
tóan megnövekednek az Egerben szüle-
tô, koraszülött- és intenzív ellátásra 
szoruló újszülöttek életesélyei.
A kórházunk csecsemô-, gyermek- és

ifjúsági osztálya részlegeként mûködô in-
tenzív neonatológia-osztályon (INO)
évente átlagosan száz beteg újszülöttet
látnak el. A jelenleg rendelkezésre álló
mûszerek életkora magas, a betegôrzô
monitorok, az újszülöttek 24 órás megfi-
gyelését biztosító informatikai és moni-

torozási berendezések már elavultak. A
felsorolt korlátozott mûszaki állapot mi-
att az ellátott betegek közül évente átla-
gosan 30 kisbaba kerül át más városban
mûködô Perinatális Intenzív Centrum-
ba.  A Markhot Ferenc Kórház a beteg-
ségek megelôzésének, az új generáció
egészséges testi és lelki fejlôdésének el-
kötelezettje. A Bababarát kórház cím
birtokosaként nemcsak az optimális táp-
anyagot ajánlja, hanem a szorosabb anya-
gyermek kapcsolat kialakulását is segíti.
A pályázat segítségével az osztályon

lévô, elhasználódott eszközparkot sze-
retné felfrissíteni az intézmény. A kor-
szerû, high-tech és digitális technoló-
gián alapuló terápiás és diagnosztikai
eszközökkel lehetôség nyílik a legmaga-
sabb szintû ellátás nyújtására. Emellett

megvalósulhat az elektronikus egész-
ségügyi szolgáltatások bevezetése, az in-
tézményen belüli és intézményközi
elektronikus kommunikáció, a teleme-
dicinális rendszerek kialakítása. Minde-
zek által lehetôvé válik a koraszülött és
a súlyos állapotba került csecsemôk sür-
gôsségi ellátásának fejlesztése.

A megépülô korszerû mûtôblokk vala -
m ennyi mûtétes szakmát képes lesz ki-
szolgálni korszerû színvonalon. A techno-
lógiai tömb közelébe kerül a diagnoszti-
ka: a radiológia, a központi laboratórium,
ezáltal is kevesebbet kell várni a leletek-
re. A gyermekosztály korszerû feltételek
mellett fogadhatja a kis betegeket. A kül-
sô telephelyen lévô tüdôgondozó beköl-
tözésével pedig megvalósul az egységes
szûrôcentrum, megújul a járóbeteg-szak-
rendelôk jelentôs része is.
A beruházással korszerû diagnosztika

áll majd a gyógyítás szolgálatába: új esz-
közökkel felszerelt labor, digitális rönt-
gen, új CT, MR, DSA valósul meg. De
nemcsak új diagnosztikai készülékek be-
szerzése válik lehetôvé, hanem egy 44

ágyas neurológiai-stroke osztály létreho-
zása is. Ez utóbbival lehetôvé válik a be-
tegek életkortól független, egységes szak-
mai szempontok szerinti ellátása. A 
higiéniai osztályon plazmasterilizáló kez-
di meg mûködését. 
A konkrét munkálatok tehát hamaro-

san elkezdôdnek. A nyár folyamán a
konyha és az étterem a rendelôintézet
Minaret felôli földszintjére kerül, az új
technológiai tömböt a tervek szerint
2012-ben adják át. Az elköltöztetett új
konyha új felszerelést kap, megfelelve az
uniós szabványoknak. 
A nagy ívû fejlesztés jelentôs változta-

tást igényel, a kórház mindent megtesz a
betegellátás zavartalanságának biztosítá-
sa érdekében. Ehhez kéri betegeinek
megértését és együttmûködését.

A kis betegeket a széltôl is óvják…

Folytatás az 1. oldalról ››

GYÓGYTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT.
SZERVIZ: Vérnyomásmérôk, vércukormérôk javítása, hitelesítése, 

orvosi mûszerek szervizelése

SZAKÜZLET:Minôségi vérnyomásmérôk, vércukormérô, masszírozók, 
infralámpák, légtisztítók, KOSMODISK, orvosi eszközök

TOVÁBBI 200 TERMÉK: www.gyogytech.hu

EGER, CSIKY SÁNDOR U. 15–17.
TELEFON: 06-36/410-238; 06-30/254-5675

Ã Nôgyógyászati vizsgálat 
Ã Terhesgondozás
Ã Klimakteriális rendelés
Ã Ultrahangvizsgálat

NÔGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDELÉS
Dr. Kelemen Zsolt

Dr. Husvéti Helga
fog- és szájbetegségek szakorvosa

Rendelô: 3300 Eger, Vörösmarty u. 43. fszt.
Telefon: 06-36/423-443

Sok orvos tért vissza, illetve érkezett
kórházunkba az elmúlt hónapokban, így
hamarosan érezhetôen csökken a vára-
kozási idô a szakrendeléseken. Remél-
jük, hogy a gyógyítás feltételei nagy-
mértékben javulnak majd az idén kez-
dôdô ötmilliárdos beruházással, mely-
nek megvalósulásával megújul a mûtô -
b lokk és az intenzív osztály. Korszerû 
laboratórium és higiéniai osztály jön lét-
re. Kedvezôbbé válnak a sürgôsségi ellá-
tás feltételei, emellett stroke-osztály 
kialakítását is tervezzük. Szebb körül-
mények közé kerül a gyermekosztály,
a radiológia. Egyebek mellett új CT-
vel, MR-rel bôvülhet a mûszerparkunk.
Sajnos a gazdasági nehézségek intéz-
mé nyünket is érintik, azonban minden
munkatársammal azon dolgozunk, hogy
betegeink ezt minél kevésbé érez-
zék meg.
Kérem, forduljon hozzánk bizalom-

mal, hiszen ez elengedhetetlen a gyógyí-
tó munkában!

Dr. Fûtô László
ügyvezetô igazgató

Kórház Eger szívében
Folytatás az 1. oldalról ››

Ötmilliárdos fejlesztés Nagyobb esélyt a koraszülötteknek
Mûszerfejlesztés az újszülöttrészlegen

A koraszülött- és intenzív újszülöttosztály (INO) eszközparkjának fejlesztése jó esély-
lyel megvalósulhat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2010-ben kiírt TIOP 2.2.2/
C/10/1 pályázata, a Heves Megyei Önkormányzat és a Markhot Ferenc Kórház által
elindított támogatási kezdeményezés által.

CIPÔJAVÍTÁS
ELÉRHETÔSÉG: Eger, Széchényi u. 42.
Telefon: 06-36/951-363, 06-30/693-6870

jagershoes.hu

ORTOPÉD ÉS EGYEDI CIPÔ KÉSZÍTÉSE
SZÁMÍTÓGÉPES LÁBVIZSGÁLAT

EGYEDI LÚDTALPBETÉT
KÉNYELMI CIPÔK, GYÓGYPAPUCSOK, GYERMEKCIPÔK

ÉRSZÛKÜLET? ÉRELMESZESEDÉS? ÉRPROBLÉMÁK? VAN SEGÍTSÉG!
SONOTHERAPIA – Klinikailag igazolt fájdalom- és mellékhatásoktól mentes computeres gyógymód

MOFETTA – szén-dioxidos szárazfürdô. Az erdélyi mofettabarlangok városi megfelelôje

BEMER 3000 – mágnestherápia

HOTEL FLORA
Wellness szárny, Eger, Fürdô u. 5. Telefon: (06 36) 80 18 18, (06 20) 965 2051

GEERS szaküzlet: Eger, Bajcsy-Zs. u. 11.
Telefonos bejelentkezés szükséges! 

Tel.: 06-36/411-938

Szaküzletünk szolgáltatásai:

Hallásvizsgálat

Korszerû hallókészülékek

Rendszerkiegészítôk

Tisztítószerek

Elemek

Tb-támogatás is igénybe vehetô!

Nyitva tartás: h., k., cs.: 8–16-ig, sze.: 8–17.30-ig, p.: 8–14-ig

Ingyenes szûrés 
ARTERIOGRÁFFAL▼ ▼
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Lapunk fél év múlva jelenik meg ismét.

Amennyiben hirdetni szeretne benne, 
hívja a 70/639-1842-es telefonszámot.

Dr. Fülöp Viktor
Várandósgondozás, nôgyógyászati kivizsgálás:

• Terhességi ultrahangvizsgálatok, 4D ultrahang 
• Genetikai szûrés és tanácsadás
• Videokolposzkópos nôgyógyászati szûrés

3300 Eger, Kodály Zoltán út 16. Telefon: 06-20/469-6802

ORTOREHAORTOREHAORTOREHA®

ORTOPÉDTECHNIKAI REHABILITÁCIÓS Kft.

1046 Budapest, Szent László tér 2. 
Tel./fax: 06-1/389-0487, 06-1/379-1962
E-mail: postmaster@ortoreha.t-online.hu

Egyedi gyógyászati segédeszközök 
méretvétele az egri Markhot Ferenc Kórház 
rehabilitációs osztályán

Nyitva tartás: hétfô, kedd, csütörtök 8–15 óra,
szerda: 8–16 óra,
péntek 8–13 óra

n Gyógyászati segédeszközök
n Egyedi méretvételek
n Láb- és kézprotézisek, rögzítôk
n Derékvédôk, térdvédôk, bokaortézisek, lúdtalpbetét
n Egészség plusz hálózat termékei
n Orvosi szaktanácsadás
n Igény esetén otthoni kiszolgálás
n Kiszolgálás orvosi vényre és készpénzre

BEMUTATKOZIK:

Ellátjuk a mérgezett, a beutaló nélküli
16. életévüket betöltött belgyógyászati,
szemészeti, fül-orr-gégészeti, urológiai,
neurológiai, bôrgyógyászati, onkológiai,

sebészeti sürgôsségi ellátást igénylô be-
tegeket. A diagnózis fölállításáig, de 
legfeljebb 24 óráig kezeljük a hozzánk
érkezôket. Szükség esetén az illetékes
kórházi osztályon helyezzük el, vagy
az ellátást biztosító magasabb szintû 
központba (regionális kardiológiai, ideg-
sebészeti, égési központ). Indokolt eset-
ben országos centrumba (toxikológia,
fertôzôbeteg-ellátás) irányítjuk ôket.
A „sürgôsségin” látjuk el a friss sérül-

teket, szükség esetén mûtétre készí-
tünk elô. A 16. életévüket be nem töl-
tött betegek sürgôsségi ellátása a cse-
csemô-, gyermek- és ifjúsági osztályon,
a szülészeti és nôgyógyászati betegség-
ben szenvedôké a szülészeti és nô-
gyógyászati osztályon történik.
Betegeinket orvosaink a sürgôsség fo-

kától függôen maximum két órán belül

látják el, de fon-
tos hangsúlyozni:
nem érkezési sor-
rendben.
Minden nap

minden órájában
négy szakorvos,
szakorvosjelölt
vagy rezidens or-
vos, mentôtiszt, szakképzett ápolói sze-
mélyzet gondoskodik a betegek magas
színvonalú, a sürgôsségi kategóriának
megfelelô gyorsaságú ellátásáról. Osztá-
lyunk szerves része a kórháznak, állan-
dó összeköttetésben van a diagnoszti-
kai és fekvôosztályokkal, a központi
mû tôvel.
Tiszteljen meg bennünket bizalmá-

val, és kérjük, legyen tekintettel beteg-
társai egészségi állapotára is, hiszen 
sokan nagyon súlyos állapotban kerül-
nek hozzánk. Számítunk megértésére
és türelmére!

Dr. Botos Péter
SBO-osztályvezetô fôorvos

Nem elôször szervezi meg a Markhot Fe-
renc Kórház szemészeti osztálya a glau-
ko ma (zöldhályog) szûrést a rendelôinté-
zetben. Az idén május 30-tól június 3-ig 
várjuk betegeinket a vizsgálatra. A zöldhá-
lyog vagy glaukóma a második helyen áll a
világon a vakságot okozó betegségek kö-
zött, hazánkban a lakosság egy-két száza-
lékát érinti, de az életkor elôrehaladtával
nô az esély a megbetegedésre. Nem gyô-
zöm hangsúlyozni minden kedves bete-
günknek: a megelôzésnek kiemelt szerepe
van egyéb szembetegségek esetében is!
Az idén beindítottuk osztályunkon az

óvodások szûrését, hogy idejében kide-
rüljön a kancsalság, illetve, hogy szüksége
van-e a gyermeknek szemüvegre, de min-
den korosztály esetében nagyon fontos a

tünetekre való odafigyelés. Szemészeti
szakrendeléseinket évente  húsz-huszon-
ötezren keresik föl, az éves betegforgalom
a fekvôosztályon 750-800. Akik valami-
lyen szembetegség miatt mûtétre szorul-
nak, kényelmes, háromágyas szobákban
pihenhetnek a beavatkozások után, kiala-
kí tottunk egy kétágyas, fürdôszobás rész-
leget is.
A vizsgálatokhoz, a mûtétekhez kor-

szerû mûszerek állnak rendelkezésre, s
nagy tapasztalatú szakemberek végzik a
gyógyító munkát. Elmondhatom, hogy az
elmúlt két év nehéz idôszaka után helyre-
állt a rend a szemészeti osztályon, vissza-
jöttek a régi orvosok: dr. Mailáth László,
dr. Varga Éva, dr. Rácz István, dr. Somlyai
László, dr. Koncz Enikô és egy új szakor-

vos is dolgozik: dr. Vécsi Anita. Visszake-
rültek a szakdolgozók: asszisztensnôk,
ápolónôk is az osztály állományába.
Tapasztalataink szerint a leggyakoribb

mûtétet igénylô szembetegség a szürke-
hályog, ennek sajnos hosszú a várakozási
ideje, az anyagi korlátok miatt. Természe-
tesen a sürgôs ellátást igénylô, nagyon
rosszul látó betegeink elsôbbséget élvez-
nek. A kórház vezetésével azon dolgo-
zunk, hogy csökkenjen a várakozási idô,
rövidüljenek a várólisták.

Dr. Kakuk Judit
osztályvezetô fôorvos

A diagnózis fölállításáig, de legfeljebb 24 óráig
kezelik a hozzájuk érkezôket Az osztályon korszerû mûszereket használnak

INDISO SPELEO
TERÁPIA:

Allergiás, asztmás, felsô 
és alsó légúti gyulladásos 

panaszok természetes, 
ISO minôsített, 

fizioterápiás kezelése, 
szakorvosi gondozással. 

INDISO Eger Kft. 
(eger@indiso.eu, 
www.indiso.eu)

Tel.: 06-36/411-444/2707 m., 
06-70/336-0690

MARKOTH F. KÓRHÁZ 
Eger, Knezich K. u. 1–3.

rehabilitációs osztály, 
földszint (Minaret felôl)

UROLÓGIAI 
MAGÁNRENDELÉS 

EGERBEN

06-30/656-1969
www.drszabozsolt.hu

DR. SZABÓ 
ZSOLT
fôorvos

KARDIOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS

DR. UJHELYI ERZSÉBET
Kardiológiai kivizsgálás, gondozás

Eger, Klapka u. 1. fszt. Technika háza
Bejelentkezés: 06-30/249-3675

Dr. Hernádi László
szülész-nôgyógyász szakorvos

Eger, Kodály Z. u. 16. • Rendelés: KEDD 16.45–18.45 
Telefon: 06-20/329-7531

NÔGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDELÉS

HÁZI GONDOZÁS
JELZÔRENDSZERES SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
BENTLAKÁSOS IDÔSOTTHON
Heves megyében, Noszvajon!
Nekünk fontos az Ön nyugalma!

MEDICIN-LIGET
Egészségmegôrzô és Gondozó Alapítvány

www.medicinliget.hu
Tel.: 06-36/563-320

HÁZI GONDOZÁS
JELZÔRENDSZERES SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
BENTLAKÁSOS IDÔSOTTHON
Heves megyében, Noszvajon!
Nekünk fontos az Ön nyugalma!

MEDICIN-LIGET
Egészségmegôrzô és Gondozó Alapítvány

www.medicinliget.hu
Tel.: 06-36/563-320

BARÁTOK VAGYUNK, CSUPA SUSZTER. Azt gondoljuk, a gyógycipôké-
szítés több, mint egy szakma. Ez a mi hivatásunk. Mivel nemcsak suszter-
széken ül az ember, vállalkozást alapítottunk.
A suszterszéknek három lába van, a mi alapvetésünk is hármas célt követ:
– kényelem, anatómia
– alapanyag, tartósság
– helyes ár-érték szempontjából megfelelni

MÛHELYÜNK ÉS ÜZLETEINK HANGULATA olyan, amilyet mindig is szeret-
tünk volna. Jól érezzük magunkat egymás és megrendelôink társaságában.

SZÍVESEN LÁTJUK ÖNT Egerben, a kórház, szakrendelô-intézet épületé-
ben, az ortopédia mellett

hétfôn 9–16
kedden  9–16
szerdán 9–12
csütörtökön 9–16 óra között

TELEFONSZÁMUNK: 06-1/203-5426, 06-70/613-5571

UROLÓGIAI 
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Kovács Péter
Komplex urológiai
szakvizsgálat

Urológiai ultrahang

Eger, Pacsirta u. 8.

Bejelentkezés: 
06-30/636-4224

DR. HORVÁTH ZSUZSANNA
szemész-kontaktológus fôorvos magánrendelése 

Rendelôintézet, 118. sz. 
Csütörtök: 16.30–17.30 

Bejelentkezés: 06-30/365-0035  

DR. KRASZNAY PÉTER
sebész-proktológus fôorvos magánrendelése

Rendelôintézet, 36. sz.
Csütörtök: 16.30–17.30

Bejelentkezés: 06-30/244-0724

A CIPÔ, ami az Ön lábára készül – gördülô talppal, rezgéscsillapító 
sarokkal – akár diabéteszes lábra is tehermentesítô betéttel 

– hazai alapanyagokból 
– javítható és felújítható 
– megfizethetô áron 
– tb-utalványra, SZTK-vényre is kiváltható, 
közgyógy-igazolványra ingyenesen 
(a keret levonása nélkül)

R

Kórházunk sürgôsségi betegellátó osztályának feladata a Heves megyei sürgôsségi 
betegellátás biztosítása. Havonta átlagosan több mint 3400 beteg fordul meg itt. 
Osztályunkon, a betegfelvételi pultnál történik meg az érkezô betegeink állapotából
következô, a sürgôsségi ellátás szintjeinek megfelelô besorolás.

A kórház kapuja a sürgôsségi osztály
Tisztelt Olvasó! A tervek szerint félévente megjelenô Markhot Kezelô-Lap
állandó rovatában ellátogatunk kórházunk gyógyítórészlegeibe. Célunk,
hogy a legfontosabb információkat megosszuk önnel a gyógyítás feltéte-
leirôl. Szeretnénk elnyerni bizalmát s együttmûködését egészsége érde-
kében. Ezúttal a szemészeti osztályra látogatunk el, mely kórházunkban
az úgynevezett „régi épületben”, a fôbejárattól jobbra található.

A szemészeti osztály

ORTOPÉD-TRAUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
DR. ÁDÁM GÁBOR

ortopéd-traumatológus szakorvos
Minden második csütörtökön 16.00–17.00-ig 

132-es szoba, I. emelet, szakrendelô
Tel.: 06-20/204-8290, 06-30/573-7770

DR. HETEY MARGIT
belgyógyász-kardiológus, foglalkozás-eü. szakorvos, 
európai minôsítésû hypertonológus magánrendelése

■ Kardiológiai kivizsgálás, kezelés, gondozás
■ Magasvérnyomás-kivizsgálás, -kezelés, -gondozás
■ Érszûkületszûrés, -kezelés 
■ Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat

Bejelentkezés: 06-30/218-6939

DR. ÁDÁM GÁBOR

n GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ

Korszerû anyagok, kiváló minôség, megfizethetô ár!
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Javult a helyzet a szemészeten, a reu-
matológián és a fül-orr-gégészeten. A
Technika házában korábban a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kórház által
mûködtetett szakrendeléseket Eger ön-
kormányzata a Markhot Ferenc Kór-
háznak adta át, így szakrendeléseink
száma megnôtt, ezáltal a kardiológiai el-
látás is bôvült. Vannak persze olyan te-
rületek, amelyeknél a finanszírozási 
körülmények nem engedik meg a bôví-
tést, így több várakozási idôvel számol-
hatnak a betegek.
Terveink között szerepel, hogy újra-

indítjuk a gyermek fül-orr-gége szak-
rendelést, és nemrég ismét megkezdte
mûködését genetikai laboratóriumunk,

ahol kromoszómavizsgálatokat és geno-
toxicitási szûrôvizsgálatot végzünk.
Minden szakterületen rendelkezünk ki-
váló szakemberekkel, nagyon széles a
paletta, így nem kell más városba kül-
deni betegeinket. A zavartalan betegel-
látás érdekében különféle szervezési
feladatok megoldásával azon dolgozik a
kórház vezetése, hogy még tovább csök-
kenjen a szakrendeléseken a várakozási
idô.
Gondolunk a kulturált, betegbarát

környezet kialakítására is, a váróhelyi-
ségeket szebbé tesszük, és a rendelôin-
tézet emeletén a kicsiknek foglalkozta-
tórészt alakítunk ki a közeljövôben.
Mint ismert, tavasszal elkezdôdik az 5
milliárdos fejlesztés kórházunkban, ter-
mészetesen a rendelôintézetet is érint-
ve. A korszerû diagnosztika mellett, a
gyógyítás körülményei is komfortosab-
bá válnak a beruházás megvalósulásával.

Dr. Harcsa Eleonóra
rendelôintézet-igazgató

A zavartalan betegellátás érdekében tovább sze-
retnék csökkenteni a várakozási idôt

Több száz éve a gyógyítás szolgálatában

Névadónk Markhot Ferenc, a XVIII.
századi magyar orvostörténet kimagas-
ló személyisége. Utca, portrészobor s
két emléktábla is ôrzi emlékét Egerben. 
A nagy orvos életmûve országosan is

kiemelkedô.1758-ban megkezdi a gyó-
gyítást Egerben, de ekkor már orvosi tu-
dása messze földön híres. Sugár István
történész szerint Markhot Ferenc örök

értékû munkássága elsôsorban az egri
gyógyvizekhez kapcsolódik. Orvostör-
ténetileg páratlan értékûnek mondható
fejtegetése a gyógyvizek hatásmecha-
nizmusáról. 
A magyar orvosképzés szempontjá-

ból rendkívül jelentôs nap 1769. no -
v   em ber 25-e, amikor Egerben, az irgal-
mas barátok kórházában megnyílik az
elsô hazai orvosi kar, a Schola Medici-
nalis. Markhot Ferenc orvosképzési elve
a maga korában is kimagasló volt, mely
szerint a hallgatók nemcsak elméleti, de
kórházi gyakorlati képzésben is része-

sültek. Ezzel a metódusával a nagy egri
orvosdoktor a klinikai rendszer korai
elôfutára volt.

(Forrás: Sugár István)

Markhot Ferenc Kórház Kft.
3300 Eger, Széchenyi u. 27–29.
Tel.: 36/411-444
Fax: 36/410-816
E-mail: titkar@mfkh.hu
Levelezési cím: 3301 Eger, Pf. 15

Rendelôintézet – kartonozó
Telefon: 
36/412-329, 36/801-742, 
36/801-743, 36/801-744, 
36/801-745

Telephelyeink:
I. számú telephely – fekvôbeteg -
osztályok, rendelôintézet
3300 Eger, Markhot u. 1–3.
Bejárat az Árva köz és a Knezich u. felôl

II. számú telephely – igazgatóság,
irodák
3300 Eger, Széchenyi u. 27–29. 
Bejárat a Széchenyi u. 29. sz. felôl
(munkaidôn kívül a Kováts J. utcai 
gépjármûportán)

Egykor ilyen kórtermekben lábadoztak a betegek

Dr. Juhos Erzsébet 
ENDOKRINMAGÁNRENDELÉSE
szerdánként 17 órától az SZTK 111. szobájában

GYÓGYTORNA
magánrendelés 

Egerben, a Reuma-kórházban

• Gerincsérv kezelése 
McKenzie-terápiával

• Gerincferdülés-, tartásjavító 
torna

• Baleseti sérülések és mûtétet 
követô rehabilitáció

• Neurológiai, reumatolóiai 
kórképek mozgásterápiája

Kecskésné Szele Beáta: 
06-70/772-5337

Farkas Rita: 
06-70/500-3300

Elôjegyzés telefonon: 06-20/585-0671, e-mailben: drjuhos@gmail.com
www.juhosendokrin.hu

KARDIOLÓGIAI 
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Abonyi János
Teljes körû kardiológiai 

kivizsgálás

• Szívultrahang
• 24 órás EKG és 
vérnyomásmérés

• Szívterheléses vizsgálat, 
gondozás

Eger, Klapka Gy. u. 1. fszt.
Technika háza

Tel.: 06-70/272-2200

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ-KIADÓ

Eger, Széchenyi út 31.
Telefon: 06-36/323-192

– vénykiszolgálás
– vények beváltása
– felvilágosítás
– ingyenes házhoz szállítás

Isteni Gondviselés

DR. HU automata felkaros 
vérnyomásmérô 3D 550 7900 Ft
DR. HU vércukormérô 7000 Ft

Akciós
:

GYÓGYÁSZATI 
SEGÉDESZKÖZÖK

■ Elektromos és aktív kerekes székek

■ Vérnyomásmérôk, vércukormérôk

■ Parókák, mellprotézisek

■ Gyógycipôk, gyógypapucsok

■ Fûzôk, tehermentesítôk

■ Könyök-, csukló-, térd-, bokaortézisek, protézisek

■ Elektromos mopedek

■ Betegápolást segítô 
eszközök 
(WC, bútorok, 
kapaszkodók, ülôke)

Tel.: 06-36/311-742
Markhot Ferenc Kórház, Eger 
rehabilitációs osztály, II. em.

Betegbarát környezet – játszósarok kicsiknek
Kevesebb várakozás a szakrendeléseken

Hasznos információk betegeinknek:

Betegjogi képviselô: Ignácz Péter
Fogadóóra: minden hétfô, 9.00–11.00 óra
Helye: szociális iroda, 36/411-444/2529
Telefon: 06-20/489-9539

Markhot Ferenc Kórház Támogatására 
Alapítvány
Eger, Széchenyi út 27–29. 
Tel.: 36/411-444
Számlaszám: Kereskedelmi Bank Rt. 
10403507-35014166-00000000
Az alapítvány adószáma: 185719871-10

Reumatológiai osztály
3300 Eger, Fürdô utca
Telefon: 
36/413-356

Tüdôbeteg-gondozó 
intézet, 
szûrôállomás 
3300 Eger, Klapka u. 14.
Telefon: 
36/411-473, 
36/411-717

Rendelôintézetünkben az 51-féle szakrendelésen 764 387 beteget lát-
tunk el tavaly, havonta átlagosan 60 ezren fordulnak meg itt. A zavarta-
lan betegellátás érdekében tovább szeretnénk csökkenteni a várakozási
idôt, ami az utóbbi hónapokban néhány szakterületen már érzékelhetô
volt, miután több mint húsz szakorvos tért vissza, illetve érkezett intéz-
ményünkbe.

Kórházunk 2011-ben a 284. fennállási
évét ünnepli. Az elsô kórház 1727-ben
kezdte meg mûködését ideiglenesen a
püspökség épületében. 
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GENETIKAI LABORATÓRIUM

A kórházunkban a genetikai laboratórium
ismét végez kromoszóma- és genotoxicitási
szûrôvizsgálatot. Az árainkról, elôjegyzésrôl
munkatársaink, Adorjánné Juhász Szilvia és
dr. Bagdánné Hidvégi Judit a 36/411-444/
2589 melléken adnak felvilágosí tást.

EMELT SZINTÛ, HOTELSZOBÁS

BETEGELLÁTÓ RÉSZLEG

Kórházunkban valamennyi orvosszakmai
területrôl igénybe vehetô légkondicio-
nált, egyágyas-fürdôszobás és fürdôszobás
apartmanból álló részleget alakítottunk ki.

Az esztétikusan berendezett betegszobák-
ban rendelkezésre áll televízió, hûtôszek-
rény, telefon, telefax és internet-elérhetô-
ség. Amennyiben a beteg igényli, lehetôség
van a hozzátartozó folyamatos ott-tartóz-
kodására is.

Az emelt szintû hotelszobás betegellátó
részleg a hotelépület II. emeletén helyez-
kedik el. Naponta fizetendô térítési díjak:
Egyágyas betegszoba: 15 000 Ft
Apartman: 25 000 Ft

Bôvebb információk:
Honlap: www.mfkh.hu
Telefon: 00-36-36/411-444/2702, 
+36-20/329-7543
3300 Eger, Knezich K. u. 1–3.
E-mail: vip@mfkh.hu

OTTHONOS SZÜLÉSZET

A szülészeti-nôgyógyászati osztály területén
barátságosan berendezett, pelenkázóval és
babafürdetô káddal ellátott, légkondicio-
nált, fürdôszobás kórtermet vehet igénybe. 
Egyfôs elhelyezés esetén 7000 Ft a szol-
gáltatás díja.

EMELT SZINTÛ ELHELYEZÉS

A REUMATOLÓGIAI OSZTÁLYON

Az osztályon, mely Egerben a Fürdô utca
4. sz. alatt található, az emelt szintû szol-
gáltatást nyújtó szoba személyenként, na-
ponta 7000 Ft ellenében vehetô igénybe.
A reumatológiai osztály és gyógyfürdô az
orvosi beutaló nélkül érkezô betegeket is
fogadja, térítés ellenében. Gyógyfürdônk-
ben a felnôttbelépôjegy 840 Ft, a diák- és
nyugdíjas-belépôjegy 600 Ft, masszázs:
1440 Ft. Nyitvatartási idô: hétfôtôl pénte-
kig 8–18 óráig, szombaton 8–14 óráig. 
Információk: 00-36-36/413-356.

ANYASZÁLLÓ

A csecsemô-gyermek-ifjúsági osztályon
fekvô betegek hozzátartozóit fogadja.
Térítési díja: 1800 Ft/nap.

A CERAGEM MASTER kifejezetten ajánlott: 
u gerinc-, mozgásszervi és reumatikus problémák 

korrigálására, helyreállítására,

u fájdalmak, gyulladások csillapítására,

u keringési problémák, vérnyomás-rendellenességek 

rendezésére,

u továbbá kiváló tapasztalatok vannak allergia, asztma,

fülzúgás, álmatlanság, diabétesz, depresszió, 

szemproblémák esetén is.

Emellett számos más jótékony hatása is van.

Gyerekeknek, szülôknek, nagyszülôknek ajánlott!

Próbálja ki Ön is ezt a készüléket térítésmentesen!

Jöjjön el, tegye próbára 
a CERAGEM-et!

CERAGEM EGER
3300 Eger, Cifrakapu utca 162.

Tel.: 06-36/325-024. Mobil: 06-20/492-0078

www.ceragem-eger.hu

INGYENES PRÓBALEHETÔSÉG
Nyitva tartás: 

Hétfô–péntek: 8.00–18.00

A CERAGEM MASTER a

világon az elsô olyan automatikus

mûködésû házi használatú orvos-

technikai eszköz, amely – a mindenna-

pos használat során – a szabadalmazott

jade-görgôk, valamint az infravörös hô

segítségével helyreállítja és meg-
ôrzi az egészségünket. A CERAGEM
MASTER a betegségek kiváltó okaira
van pozitív hatással. 

Egy 40 perces automatikus program fel-

lazítja a letapadt izmokat, korrigálja a

gerinc rendellenességeit, csökkenti az

idegpályákra nehezedô nyomást, vala-

mint 15 kiemelt ponton keresztül akup-

resszúrás és moxa hatással serkenti a

belsô szervek mûködését, és beindítja a

szervezet öngyógyító mechanizmusait.

Térítés ellenében igénybe vehetô szolgáltatások 
kórházunkban

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 
00-36-36/410-313
00-36-36/411-018
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