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Megjelenik félévente

Javuló feltételek Műszerekre mindig költ a kórház

A kormány döntésének értelmében közel egymilliárd forint kiegészítő pályázati támogatást kapott
idén a Markhot Ferenc Oktatókórház
és Rendelőintézet. Az összegnek köszönhetően 2014 első negyedévében
elkezdődhet az a beruházás, amelyre
még 2010-ben nyert ötmilliárd forintot az intézmény.
A munkálatok előreláthatólag 15
hónapig tartanak, ez idő alatt új műszerekkel bővül a kórház eszközparkja,
és számos épületrészt korszerűsítenek,
megújítanak.
Megvalósul a teljes körű sürgősségi
betegellátás, amelynek része a gyermeksürgősségi ellátás is.
Folytatás az 5. oldalon

A struktúraátalakítás támogatására, orvosi műszerek beszerzésére
2013-ban 58 millió forint pluszfinanszírozást kapott a Markhot Ferenc
Kórház. Dr. Fűtő László főigazgató tájékoztatása szerint a pénz nagy részét
a kardiológiai őrzőmonitor rendszerének teljes cseréjére, szemészeti lézer
beszerzésére, mobil röntgenkészülékre költötték el, valamint több egyéb
kisebb műszert vásároltak.

A műszerbeszerzések szükségesek,
hiszen az intézmény műszerparkja fokozatosan öregszik, a folyamatos cserék
fontosak. A kórház vezetése minden
lehetőséget megragad, hogy biztosítani
tudja a szükséges cseréket a biztonságos
és korszerű betegellátás érdekében.

Endoszkóppal kisebb a műtéti kockázat

Önerőből több tízmillió forintot
költött a kórház az eltelt két évben többek között a központi műtő eszközeire,
úgynevezett endoszkópos műszerekre, melyeket több műtétes szakma tud
használni.
Folytatás a 2. oldalon

Avemar italpor

daganatos betegek részére!
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speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer,
notifikációs száma: 1684/2013
klinikai vizsgálatokban igazolt, díjnyertes,
világszerte elismert hatóanyag
minden gyógyszertárban megvásárolható,
egészségpénztári számlára is
közeli vásárlási hely: Kígyó Patika
Eger, Dobó István tér 2., Tel.: (36) 312 219

Mikor ajánlott az Avemar szedése?
Rosszindulatú daganatos megbetegedések esetén az onkológiai kezelések (mûtét, kemoterápia, sugárkezelés, immunterápia stb.) kiegészítésére. Az kezelések elõtt, alatt és azok befejezõdése után folyamatosan, megszakítás nélkül. A daganatos betegség bármely stádiumában és minden ráktípus esetén.
Termékinformáció: 06 (1) 2020 290

www.avemar.hu

Webshop: www.avemarshop.hu

Az új Avemar italpor, a hagyományos Avemar granulátum és a korszerû Avemar filmtabletta egyszeri adagjának
hatóanyag-tartalma azonos. Alkalmazásuk nem helyettesíti az onkológiai kezeléseket és gyógyszereket!
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Műszerekre mindig költ a kórház

Fejlesztések a kardiológián, a központi műtőben és a radiológiai osztályon
Folytatás az 1. oldalról

A több kisebb értékű eszköz mellett 7,5 millió forintot költött a kórház endoszkópos műszerekre. Nagyon
fontos a betegellátás biztonsága szempontjából, hogy sikerült beszerezni 22
millió forintból egy kardiológiai őrző
monitorrendszert, mellyel kiváltották a
koronáriaőrző régi monitorrendszerét.
Lehetővé válik ily módon az egy épületben lévő infektológiai osztályon és a
belgyógyászati osztályon fekvő betegek
monitorozása is.

Javult a betegellátás biztonsága

A négy telemátriás készülék segítségével a betegeket mozgás közben is tudják monitorozni, megfigyelni. A műszerfejlesztéssel a sürgősségi betegellátó
osztályról biztonságosan lehet szállítani
a betegeket a transzportmonitornak köszönhetően.
A közel 60 millió forintból 8 millió
forintért vásárolt a kórház egy szemfenéki kezelésre alkalmas lézerkészüléket
is, 1,7 millió forintból egy speciális hallásvizsgáló eszközt az újszülöttek számára, és jutott 7 millió forint egy mobil kórtermi röntgenre is, valamint 10
milliós értékben ortopédiai műtétekhez használt eszközökre, ágytálmosó
berendezésekre.
A folyamatban lévő, összességében
több mint 7 milliárd forintot kitevő
uniós pályázatok szintén tartalmaznak
nagyobb műszerbeszerzéseket, amelyek várhatóan egy éven belül már a
gyógyítást szolgálják. Ezek közül az
újszülöttellátásra elnyert 100 millió fo-

A fejlesztések itt még nem állnak meg

rint értékű pályázat már meg is valósult,
növelve a koraszülöttek életesélyeit.
Aláírta nemrég a kórház azt a támogatói szerződést is, amely a TIOP
2.2.6 pályázaton belül 600 milliós fejlesztést tesz lehetővé a Markhot Ferenc
Kórházban. Ennek kapcsán felújítások
történnek többek között a mezőkövesdi
kórházi részlegen, és számos műszerbeszerzésre nyílik lehetőség, például egy
digitális érkatéterező berendezés üzembe helyezése is megvalósul.

Dr. SASHALMI SÁNDOR

fül- orr- gégész szakorvos
MAGÁNRENDELÉSE:

C I P É S Z M Ű H E LY E
E G E R

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

Team
„A gyógyá szati segédeszköz specialista”

Méretes cipő egyedi
karakterű lábakhoz.
• tb utalványra, sztk vényre is kiváltható
• közgyógyigazolványra térítésmentesen (a keret levonása nélkül)
• minden korosztálynak (felnőtteknek, gyerekeknek)
• cukorbetegeknek
A cipő
• klasszikus talp- és sarok kialakítású
• saját fejlesztésű rezgéscsillapító gördülőtalpak
• kényelmes és anatómiailag pontos
• megbízható alapanyagból, tartós minősséggel

Eger, Szakrendelő Intézet I. emeletén, az Ortopédia mellett
Nyitva: H–P: 9–16 óráig

Telefon: 06-70/613-55-71 • 06-1/203-54-26

● protézisek lábszár-, comb- és
felső végtagamputáltak részére
● könyök-, csukló-,
térd-, bokaortézisek
● fűzők, tehermentesítők
● elektromos és aktív
kerekes székek, mopedek
● vérnyomásmérők, vércukormérők
● gyógycipők, gyógypapucsok
● betegápolást segítő eszközök

Markhot Ferenc Kórház, Eger
Rehabilitációs osztály, II. em.
Tel.: +36 36 311 742

www.ortoprofil.hu
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Civil figyelem kórházunknak

Az adományoknak örül a kórház, hiszen minden a betegek érdekeit szolgálja
Minden évben sokan támogatják a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetet, magánszemélyek és cégek egyaránt. Van, aki a kórház alapítványain
keresztül, van, aki célzottan egy-egy osztályt segítve járul hozzá a gyógyító
munka feltételeinek javításához.
A német tartalékosok a Heves megyei tartalékosokkal együttműködve
például rendszeresen, évente hoznak
eszközöket, bútorokat, kiegészítő berendezéseket és műszereket is több millió forint értékben. Legutóbb például
ultrahangkészüléket is kapott az intézmény, a hospice-osztályt szinte minden
eszközzel felszerelték, kicserélhette az
osztály a bútorait is.
Cégek is segítenek
Egy magyarországi bank által meghirdetett pályázat révén négymillió forintos EEG-készüléket tudott beszerezni a kórház a gyermekosztály számára.
Az eszközt elsősorban az ideggyógyászati betegségben szenvedő gyermekek kivizsgálásában hasznosítják. Az
Egererdő Zrt. több mint ötszázezer fo-

DR. HETEY MARGIT

rintos adományából és a Markhot Ferenc Kórház Támogatására Alapítvány
jóvoltából a kórház egy fototerápiás
ágyat vásárolt nemrég a Bababarát intézmény újszülöttrészlegére.
Civil segítség
A közel egymillió forintba kerülő
mobil eszközt a koraszülötteknél és a
normál súlyú újszülötteknél is használják terápiás céllal. A csecsemőgyermek-ifjúsági osztály számára nemrég egymillió forint értékben betegőrző
monitort vásárolt az országos Mosolyért Egyesület, amely szervezet több
adományozó segítségével tudta megvásárolni a műszert.
A Rotary Klub pénzt ajánlott fel
Dr. Vargyay Éva osztályvezető főorvos kérdésünkre elmondta: rendelkezik

az osztály betegőrző monitorokkal, de
ez az új a legmodernebb. Egy szívműtétre váró kisfiúra vigyázott először a
műszer. A Rotary Klub is támogatta a
beteg gyermekek gyógyítását több százezer forinttal.
Dr. Fűtő László főigazgató köszönte
meg az adományokat, és hangsúlyozta:
az adományoknak örül a kórház, hiszen
minden a betegek érdekeit szolgálja.

A fototerápiás ágy közel egy millióba került

Bejelentkezés: 06-30/218-6939

belgyógyász-kardiológus, foglalkozás-eü. szakorvos,
európai minôsítésû hypertonológus magánrendelése
■
■
■
■

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

GYÓGYTORNA ÉS MANUÁLTERÁPIA
MAGÁNRENDELÉS

Panka Judit
gyógytornász,
okleveles
manuálterapeuta

☛ Egyénre szabott gyógytorna, ortopédiai és traumatológiai
kórképek kezelése, balesetek utáni rehabilitáció
☛ Derék- és hátfájdalmak orvoslása az eredeti
Barvicsenko-féle manuálterápiával
☛ Gyermek- és felnőttkori gerincferdülések korrekciója,
Scheuermann-kór kezelése a 3D Scoliosis terápiával
☛ Ízületi és porckorongbetegségek kezelése a
McKenzie-terápiával
☛ Mozgásszervi problémák, sport- és egyéb sérülések
kezelése Kinezio Taping módszerrel

Bejelentkezés: 06-70/315-8615
Rendelő: Eger, Bercsényi M. u. 51.

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

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS

Homeopátiás rendelés
D r. S z a b ó Á g o t a
Eger, Szálloda u.5.

Tel.: 30/340-9691
www.drszaboagota.hu

Dr. Kovács Péter
Komplex urológiai
szakvizsgálat
Urológiai
ultrahang
Eger, Pacsirta u. 8.
Bejelentkezés:
06-30/636-4224

Neurofeedback-tréning gyerekeknek és felnôtteknek
A legeredményesebben a következô problémáknál használható: kényszerek csökkentése (tic, dadogás) • szorongás, alvászavarok, stresszoldás
esetén • autisztikus viselkedészavarok tüneteinek csökkentése • rehabilitáció
agysérülések esetén • viselkedészavarok korrigálása (pl. dühroham)
Forduljon hozzám bizalommal!
Mobil: 06-30/5769-659 • www.egrineurofeedback.hu

UROLÓGIAI

MAGÁNRENDELÉS EGERBEN

DR. SZABÓ ZSOLT
fôorvos

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

Idősek gondozására kialakított

Dr. Abonyi János

(akadálymentesítés, nővérhívó stb.)

Miskolc-Hejőcsabai otthonomban

Teljes körű kardiológiai kivizsgálás

vállaljuk azon emberek 24 órás
ellátását, akik nyugdíjas éveit
biztonságban és kényelemben
szeretnék tölteni.

• Szívultrahang
• 24 órás EKG és
vérnyomásmérés
• Szívterheléses vizsgálat, gondozás
Eger, Klapka Gy. u. 1. fsz. (Technika Háza)
Tel.: 70/272-2200

Dr. Lövei Lajos
gasztroenterológiai
magánrendelése
az egri kórház
területén.

ORTOPÉDIAI

Tel.: 70/370-6933

MAGÁNRENDELÉS

Dr. Roth Péter

ortopéd-traumatológus szakorvos
Rendelési idô: hétfô 17–19
Eger, Mária u. 34/1. sz.
BEJELENTKEZÉS: 06-30/836-6722

ENDOSCOPOS
VIZSGÁLATOK

ORTOPÉDTRAUMATOLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS

DR. GÖDRI IMOLA

egriendoscopos.ewk.hu

DR. ÁDÁM GÁBOR

Bejelentkezés:

ortopéd-traumatológus
szakorvos
Minden páros naptári héten
csütörtökön 16–17 óráig
132-es szoba, I. emelet,
szakrendelő

• érszűkület, vénás betegségek
szűrése, kezelése, gondozása
• belgyógyászati vizsgálat, EKG
• vérnyomás beállítása
• 24 órás vérnyomás monitorozás

(gastroscopia,
colonoscopia)

hétköznapokon 8–14
óráig a 36/411-444
(2809-es mellék)
vagy a 30/732-7263-as
telefonszámon
8–18 óráig.

Tel.: 06-20/204-8290,
06-30/573-7770

BELGYÓGYÁSZATI,
ANGIOLÓGIAI
magánrendelés

ÚJ!!

Erek ultrahangos vizsgálata

Eger, Pacsirta u. 6.
Előjegyzés: 30/568-7200

NAPFÉNY
PAPLAN
A bükkszenterzsébeti
ágynemű, asztalnemű és lakásdekor gyártó
Napfény Paplan-2000 Kft.
2014. január 6-tól megújított mintaboltjában
új arculattal, árukészlettel és soha nem látott
gyártói árakkal várja kedves régi és új
vásárlóit

1% gél

Csillapítja
a fájdalmat

BÜKKSZENTERZSÉBETEN
AZ ERZSÉBET UDVARBAN.

Csökkenti
a gyulladást



Mintaboltunk címe:
3257 Bükkszenterzsébet, Szabadság út 219.
(Erzsébet udvar) • Telefon: (30) 504-50-55
Web: www.napfenypaplan.hu
E-mail: np@napfenypaplan.hu

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

Novartis Hungária Kft. Consumer Health, 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
T.: 457-6656, 457-6678 • www.novartis.hu • infoch.hungary@novartis.com
Diklofenák hatóanyagú vény nélkül kapható gyógyszer. • VTE242 /MAR12

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

VTE hirdetes 107x126 2012MARC.indd 1

2012.03.12. 12:05:12
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Javulnak a betegellátás feltételei
Több milliárd pályázati pénz, fejlesztésekre

Folytatás az 1. oldalról

Javulnak az intenzív betegellátás elhelyezési és szakmai feltételei. A megépülő korszerű műtőblokk valamennyi
műtétes szakmát képes lesz kiszolgálni
korszerű színvonalon. A technológiai
tömb közelébe kerül a diagnosztika: a
radiológia, a központi laboratórium,
a gyermekosztály korszerű feltételek
mellett fogadhatja a kis betegeket. A
külső telephelyen lévő Tüdőgondozó
beköltözésével pedig megvalósul az
egységes szűrőcentrum, és szorosabb
lesz a szakmai kapcsolat a tüdőgyógyászat és más szakellátások között, de a
járóbeteg-szakrendelők jelentős része is
megújul.
A beruházással korszerű diagnosztika áll majd a gyógyítás szolgálatába:
új eszközökkel felszerelt labor, digitális
röntgen, új CT, MR valósul meg. De
nemcsak új diagnosztikai készülékek
beszerzése válik lehetővé, hanem korszerűbbé válik és bővül a neurológiaistroke osztály is. Ez utóbbival lehetővé
válik a betegek életkortól független,
egységes szakmai szempontok szerinti
ellátása. A jelenlegi konyhaépület helyére egy új tömböt húznak fel, amelyben
többek közt a sürgősségi és az intenzív
betegellátó osztály, a gyermekosztály,
egy központi laboratórium, a higiéniai
osztály és a központi sterilizáló kap helyet. A központi technológiai tömbhöz
kapcsolódik majd a radiológiai osztály,
benne CT-MR laboratóriummal. A beruházás során új helyre kerül és megújul a konyha, amely 1500 fő ellátását
biztosítja majd a munkálatok befejeztével. A patakparti épületet lebontják, helyén egy park épül, s új parkolóhelyeket
is kialakítanak.
Jelenleg a közbeszerzési eljárás zajlik, a tényleges munkálatok várhatóan
2014 elején indulnak, s a tervek szerint
a jövő év derekától folyamatosan adják
majd át a megújult és korszerű egységeket.
Összességében elmondható, hogy ez
a fejlesztés hosszú évekre biztosítja a
magasabb színvonalú és betegközpontú
szakmai munkát a kórházban az ellátási
területen élő lakosság számára.

Foglalkoztatásra, képzésre
Az ötmilliárdos nagyberuházás mellett kisebb fejlesztésekre is jut a nyertes
pályázatoknak köszönhetően. 200 millió forintot nyert a kórház foglalkoztatásra, elsősorban a hiányszakmáknak
minősülő területen huszonegy ápolót
és egy tüdőgyógyász szakorvost vehetett föl. Emellett a speciális betegségcsoportok kezelésére mobil teameket
állított föl az intézmény. Szintén uniós
pályázaton 125 millió forintot használhat föl a kórház a dolgozók továbbképzésének támogatására. Ugyanakkor
elbírálás alatt van még egy pályázat,
amely egy kétéves projekt megvalósítását segítené a kórház koordinálásával az
egri kistérségben élők egészségi állapotának javítása érdekében.
Korszerűbb onkológiai ellátás
Mintegy 175 millió forintos támogatást nyert kórházunk egy – négy másik
észak-magyarországi kórházzal közösen benyújtott – pályázaton az onkológiai ellátás feltételeinek javítására.
Több, nagy értékű műszer beszerzésére
nyílik lehetőség még ebben az évben.
Többek között egy 27,5 millió forintos
röntgenkép-erősítőt vásárolunk a műtőbe, egy 11,4 millió forintos speciális,
vérzést is csillapító elektromos kést,
egy 30 millió forintos csúcskategóriás

ultrahangos berendezést és 27 millió
forint értékben őrzőmonitorokat. Az
eszközbeszerzésekkel három fő területen tud fejleszteni a kórház: a patológián és a radiológián, melyek segítségével
a daganatos betegségek diagnosztikáját
segítjük, valamint a műtőkben, ahol a
sebészeti eljárásokat fejlesztjük. A pályázat keretében a központi műtő és a
műtétes szakmák (sebészet, nőgyógyászat, urológia, gégészet) részére közel 50 millió forint értékű eszköz- és
műszerbeszerzés történik meg, egyebek mellett mobil röntgen diagnosztikus berendezésé és laparoszkópos kézi
eszközöké. Ezek segítségével a betegek
sebészi ellátása a legmodernebb eszközökkel és módszerekkel végezhető, így
a műtétek gyorsabban, kevesebb vérkészítmény felhasználásával folyhatnak.
Keressük a további lehetőségeket
A pszichiátriai fekvőosztály, a kardiológiai szakrendelés és a mozgásszervi
rehabilitációs fekvőosztály ellátási feltételei is korszerűsödnek egy 500 milliós projekt megvalósításával, melynek
munkálatai ebben az évben már elkezdődtek. Mindezek mellett a kórház folyamatosan keresi a pályázati lehetőségeket, melyek a betegellátás feltételeit és
a betegek komfortérzetét javítják.
Dr. Fűtő László ügyvezető igazgató

Közel egy milliárd forint kiegészítő támogatást kapott a kórház (Fotó: Nemes Róbert)
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Hasznos információk betegeinknek

Markhot Ferenc Oktatókórház és
Rendelőintézet
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

Rendelőintézet-kartonozó:
Tel.: 36/412-329, 36/801-742,
36/801-743, 36/801-744, 36/801-745
Telephelyeink
I. számú telephely –
fekvőbeteg-osztályok, rendelőintézet
3300 Eger, Markhot u. 1–3.
Bejárat az Árva köz és a Knezich u. felől
II. számú telephely – igazgatóság,
irodák
3300 Eger, Széchenyi u. 27–29.
Bejárat a Kováts J. utcai
gépjárműportán
Reumatológiai osztály
3300 Eger, Fürdő u. 4.
Tel.: 36/413-356

Tüdőbeteg-gondozó Intézet,
Szürőállomás
3300 Eger, Klapka u. 14.
Tel.: 36/411-473, 36/411-717

Krónikus belgyógyászati osztály
3400 Mezőkövesd, Széchenyi út 1.
Egészségügyi dolgozók szállója
3300 Eger, Széchenyi u. 46.
Tel.: 36/410-777
Betegjogi képviselő
Kőszegi Judit
Munkaidőben elérhető telefonszáma:
06-20/4899-542
Fogadóóra helye, időpontja:
szemészeti osztály, 2. em.
Minden hónap 1., 2. és 3. csütörtökjén
11.00–14.00 óráig
E-mail: koszegi.judit@obdk.hu
Istentisztelet, lelki gondozás
Igény szerint az osztályok főnővérei segítenek a kapcsolatfelvételben a különböző vallási felekezetek képviselőivel.

A Bihar-hegységben, kézzel szedett gyógynövényekből készített teakeverékek közül akár több is szolgálhatja az Ön egészségét. A bihari füvesember – Ion Bonchis – ősei az a 1800-as
évek eleje óta foglalkoztak népi gyógyászattal. Évszázados tapasztalatai immár nálunk is elérhetőek.
Alakformáló teakeverék
Elsősegély aranyérre
Cukorbetegeknek
Egészséges bőr
Egészséges máj-szorgos epe I.
Egészséges máj-szorgos epe II.
Az emésztőrendszer támogatása
Enyves aszat
Gímpáfrány
Az idegrendszer támogatása
Kapcsos korpafű
A keringési rendszer támogatása

Közönséges medvetalp
Külső segély aranyérre
Legyen szívügye
A légzőrendszer támogatása
Nehézszagú gólyaorr
Nőknek való (belsőleg)
Nőknek való (külsőleg)
A pajzsmirigy támogatása
Prosztatasegítő
Több mint test-őr
Vérnyomás-szabályozás
Vízhajtás

Markhot

Kapcsolattartás a hozzátartozókkal
A kórtermekben önálló hívószámmal
rendelkező telefonkészülék található.
Hozzátartozói közvetlenül tudják tárcsázni önt, a betegek nyugalma érdekében lehetőleg 7.00–21.00 óra között.
A kórház területén minden olyan helyen használhat mobiltelefont, ahol ezt
külön erre vonatkozó felirat nem tiltja.
Nyilvános telefonkészülékek találhatók
a hotelépület földszintjén a Gránátalma
patika mellett, a hotelépület I. emeletén,
a belgyógyászati tömb földszintjén, a
rendelőintézet földszintjén, az I. telephely (régi kórházépület) földszintjén.
Markhot Ferenc Kórház
Támogatására Alapítvány
Eger, Széchenyi út 27–29.
Tel.: 36/411-444
Számlaszám: Kereskedelmi Bank Rt.
10403507-35014166-00000000

ID. BRINZA BÉLA
ÉS FIA

TEMETKEZÉS és
KEGYTÁRGY
3300 Eger, Knezich K. u. 16.
Tel./fax: 36/411-175
Mobil: 20/9421-010 • 20/9417-809

Fekete Rózsa

TEMETKEZÉS
3300 Eger,
Knezich K. u. 36.
Tel./fax:

Csak választania kell, s Bihar összes kincse az Öné lehet!
Megvásárolható a gyógynövény
szaküzletekben és a Flóra Hotel
gyógyászati részlegében.
Megrendelhető: telefonon: 06-70/419-3106
e-mailben: tea@csabaibioklinika.hu vagy honlapunk
webshopjában: www.csabaibioklinika.hu

Házirend, látogatási rend
Részletes információkat a www.mfkh.
hu honlapon olvashat.

36/788-629

Nyitva: H–P 8–16-ig
Ügyeletes
telefonszám:

70/341-61-91

Sokat gondolkodtunk, hogy
ennek a három hirdetésnek
helye van-e ebben a lapban.
Végül úgy gondoltuk, esélyt
kell adni mindenkinek,
aki hirdetni szeretne.
S így döntöttünk azért is,
mert meggyőződésünk:
aki olvasgatja ezt a lapot,
javulófélben van, s ezen
szolgáltatásokra neki,
most nincs szüksége…
Kívánunk teljes gyógyulást!

BRINZA
ÉS
TÁRSA

TEMETKEZÉS
3300 Eger,
Knezich K. u. 26.
Tel.: 36/427-030
www.brinzaestarsa.hu

Kiadja a BetűNet Média- és Hírügynökség Kft. • Nyilvátartásba vétel: 2012. 10. 08. • Felelős kiadó-szerkesztő: Gy. Nagy Ágnes • Mobil: 06-70/639-1842 • Nyomtatás: Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft.,
6729 Szeged, Szabadkai út 20. • Ügyvezető igazgató: Szammer István • Megjelenik 10 000 példányban • A
lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.
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Magasabb szintű újszülöttellátás kórházunkban
Ritkábban kell elszakítani a csecsemőket édesanyjuktól

Százmilliós beruházás segíti a Markhot Ferenc Kórházban született csecsemők
ellátását, miután megvalósulhatott az eszközpark fejlesztésére elnyert uniós
pályázat az intézményben. A koraszülöttek nagy részét helyben tudják ellátni
a szakemberek, így nem kell elszakítani őket édesanyjuktól.
Évente átlagosan ezernégyszáz kisbaba születik Egerben, közülük legalább száz korábban érkezik a világra,
és legalább negyven babát kell az egrinél magasabb szintű koraszülött-ellátást nyújtó intézménybe szállítani. A
beruházás megvalósulásával mintegy
harminc százalékkal csökken az elszállított csecsemők száma.
Hat modern inkubátort, két
lélegeztetőgépet, négy monitort, öt infúziós pumpát, öt pulzoximétert, központi monitort és egyéb orvosi, informatikai eszközt helyeztek üzembe az
újszülöttrészlegen.
A fejlesztés révén várhatóan megnövekednek az Egerben születő, koraszülött- és intenzív ellátásra szoruló újszülöttek életesélyei.

A Markhot Ferenc Oktatókórház
a társadalmi elvárásokat és szakmai
ajánlásokat követve a betegségek megelőzésének, az új generáció egészséges
testi és lelki fejlődésének elkötelezettje.
A Bababarát Kórház cím birtokosaként
a szoptatás támogatásával nemcsak az
optimális tápanyagot ajánlja, hanem a
szorosabb anya-gyermek kapcsolat kialakulását is segíti. Ehhez szükséges és
kívánatos, hogy a szülést követően a
gyermek édesanyja mellett maradjon.
A pályázat segítségével az osztályon lévő, elhasználódott eszközparkot
frissítette föl az intézmény. A korszerű, high-tech és digitális technológián
alapuló terápiás és diagnosztikai eszközökkel lehetőség nyílik a szükségletekhez igazodó, legmagasabb szintű

A fejlesztés révén megnövekednek az
újszülöttek életesélyei

ellátás nyújtására. Emellett megnyílik
az út a több ellátási szintre kiterjedő
elektronikus egészségügyi szolgáltatások bevezetése, intézményen belüli és
intézményközi információrendszeren
keresztül az elektronikus kommunikáció, a telemedicinális rendszerek kialakítása felé is.
A százmilliós beruházás által végre
megvalósul a koraszülött és a súlyos
állapotba került csecsemők sürgősségi
ellátásának fejlesztése.
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Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások
GENETIKAI LABORATÓRIUM
Laboratóriumunk kromoszóma- és genotoxicitási szűrővizsgálatot
végez. Információk: Adorjánné Juhász Szilvia és dr. Bagdánné Hidvégi Judit a 36/411- 444/2589 melléken
EMELT SZINTŰ, HOTELSZOBÁS BETEGELLÁTÓ RÉSZLEG
Kórházunkban légkondicionált, egyágyas-fürdőszobás és fürdőszobás
apartmanból álló részleget alakítottunk ki a hotelépület II. emeletén.
Naponta fizetendő térítési díjak:
Egyágyas betegszoba: 17 ezer Ft,
apartman: 27 ezer Ft.
Honlap: www.mfkh.hu
Telefon: 00-36-36/411-444/2702, +36-20/329-7543
E-mail: vip@mfkh.hu
OTTHONOS SZÜLÉSZET
A szülészeti-nőgyógyászati osztály területén barátságosan berendezett, pelenkázóval és babafürdető káddal ellátott, légkondicionált,
fürdőszobás kórtermet vehet igénybe.
Egyfős elhelyezés esetén: 8 ezer Ft a szolgáltatás díja, két fő esetén
6 ezer Ft
EMELT SZINTŰ ELHELYEZÉS A REUMATOLÓGIAI
OSZTÁLYON
Az osztályon, mely Egerben, a Fürdő utca 4. sz. alatt található, az

emelt szintű szolgáltatást nyújtó szoba személyenként, naponta
5000 Ft ellenében vehető igénybe. Információk: 00-36-36/413-356
ANYASZÁLLÓ
A csecsemő-gyermek-ifjúsági osztályon fekvő betegek hozzátartozóit fogadja. Térítési díja: 2 ezer Ft/nap.
További információk:
00-36-36/410-313, 00-36-36/411-018, 00-36-36/411-018
Kórházunkban az idei év első felében bővül a fizetős szolgáltatások
köre többek között a Down-kór-szűréssel, ultrahang, labor, valamint CT-MR vizsgálatokkal, melyekről folyamatosan tájékoztatjuk
betegeinket
PATIKÁINK
Kórházunkban az intézetet ellátó patika mellett két gyógyszertár
áll a betegek rendelkezésére.
A Gránátalma gyógyszertár a hotelépület földszintjén található.
Elérhetősége: 36/411-444/2514.
Az Aranykehely gyógyszertár a rendelőintézet földszintjén fogadja
a betegeket (telefon: 36/411-444/2710 és 36/801-765).
Nyitva tartásuk: hétfőtől csütörtökig 8-tól 15 óráig, pénteken 8-tól
13 óráig.
A járó betegek, a kórházi osztályokról távozó betegek helyben válthatják ki vényköteles gyógyszereiket, és vásárolhatnak vény nélküli
készítményeket. Gyógyszerészeink és asszisztenseink magas szintű
szakmai tudással, szakszerű, személyre szóló felvilágosítással állnak
a betegek rendelkezésére.

A beteg a műtőasztalon megkérdezi az orvostól: Doktor Úr! Minek az a gumikesztyű?
Az orvos válaszát megtudhatják, ha megfejtik keresztrejtvényünket. Jó szórakozást!

Acusticus Halláscentrum
ingyenes hallásvizsgálat

szakorvosi háttér

21. századi technológia

legjobb márkák

számítógépes
programozás
Halld a hangot! klubkártya

hallókészülékek
legszélesebb kínálata
rendkívüli akciók

Eger, Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet,
Knézich K. út 1–3., tel.: 36-801-764

www.halldahangot.hu

Dr. Szabó Gábor

bőrgyógyász-kozmetológus főorvos

BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS ESZTÉTIKAI
MAGÁNRENDELÉSE
Rendelés: szerdai napokon, bejelentkezés alapján:

30/259-1767 • 3300 Eger, Szvorényi u. 33.
• Anyajegyek, szemölcsök vizsgálata, eltávolítása,
szövettani vizsgálata
• Lézeres vagy ELOS IPL technológiával történő:
– értágulatok
eltávolítása
– szőrtelenítés
– bőrfiatalítás
• Benőtt köröm végleges műtéti megoldása
• Botox kezelések
• Ajak- és ráncfeltöltés

