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Megjelenik félévente

Gondolatok kórházunk Jövôképprogramja mentén

Az év kórháza
2010-ben
A Dr. Bugyi István Kórház nyerte
a HáziPatika.com
által meghirdetett
„Az év kórháza”
verseny Ápolásés szakszemélyzet
kategóriáját holtversenyben az SE
ÁOK Érsebészeti Klinikával 2010ben. Az elismerést – melyet néhány
hónapja adtak át – az is erôsbíti,
hogy a díjat a betegek szavazatai
alapján ítélték oda.

Száznegyvenezer ember ellátásáért
A Dr. Bugyi István Kórház a rábízott lakosság gyógyító-megelôzô ellátását korszerû fekvôbeteg- és járóbeteg-intézményként, gondozóintézeti hálózattal, a lehetô legmagasabb szinten biztosítja 16 fekvôbeteg-osztályán, megfelelô diagnosztikai háttérrel. Csongrád vármegye
egykori közkórháza jelenleg a Csongrád Megyei Önkormányzat fenntartásában mûködik az Alföld egyik legszebb parkjában. 2011 elsô félévében az intézményben 274 csecsemô született, 8454 fekvô beteget Dr. Várkonyi Kaés 231 495 járó beteget látott el 95 orvosunk és 466 szakdolgozónk. talin fôigazgató

A betegcentrikus intézményként mûködô, a Dél-Alföldön egyedülálló módon
MEES minôségbiztosítási akkreditációval rendelkezô szentesi Dr. Bugyi István
Kórház területi ellátási kötelezettsége
Csongrád megye határain is túlnyúlik.
Regionális szerepet vállal az emberek jelentôs részét érintô szív- és érrendszeri

betegségek kiemelt gyógyításában, a daganatos megbetegedések minôségi diagnosztikájában és kezelésében, a cukorbetegek gondozásában. Az itt folyó ellátás az intézmény Jövôképprogramjában
elôre meghatározott elképzelések szerint zajlik.
Folytatás a 2. oldalon ››

A kicsit más gyógyszertárak

A megszokott törzsvásárlói rendszerhez hasonlóan újra indítottuk a hűségpontok gyűjtését.
Patikáinkban új, tartós plasztik alapú BÓNUSZ kártyát
igényelhetnek. A kártyatulajdonosok 10% kedvezményben
részesülnek nem vényköteles, TB által nem támogatott, nem
akciós gyógyszer vásárlása esetén valamennyi Pingvin Patikában. Az új kártyán vásárlásaik után pontokat gyűjthetnek,
melyeket később a törvényi szabályozásnak megfelelően
válthatnak be. A kártya használói sok egyéb akció és kedvezmény mellett tájékoztatást kaphatnak az általuk szedett gyógyszerek kölcsönhatásairól és tulajdonságairól.
Azon termékekre, melyek fogyasztói ára meghaladja a 10 000
forintot 3% kedvezményt biztosítunk.
A tájékoztatás nem teljeskörű, a részletekről érdeklődjön a patikákban.

Webáruházunkban több, mint 3000 termék közül
egy kattintással megrendelheti vény nélkül kapható
gyógyszereit, vitaminjait, étrend-kiegészítőit, kedvenc kozmetikumait és még sok egyéb terméket.

Kedvező árak, folyamatos akciók!
• Pingvin Patika, 6600 Szentes, Nagyörvény u. 59. Tel.: (63) 312-390
• Pingvin Patika, 6600 Szentes, Rákóczi u. 12. Tel.: (63) 560-332
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Gondolatok kórházunk Jövôképprogramja mentén

Száznegyvenezer ember ellátásáért
Folytatás az 1. oldalról ››

„Jót, s jól tenni”
A program megalkotásában az intézmény menedzsmentje figyelembe vette az intézményi adottságokat, a külsô
körülmények negatív hatásait és a pénzügyi helyzetet. A koncepció kidolgozása összhangban van kórházunk névadója, dr. Bugyi István professzor úr intelmével: „Jót, s jól tenni.”
A program hangsúlyos helyen kezeli
a fejlesztéseket, a humán erôforrás
megbecsülését, a munkahelymegtartást, a versenyképesség biztosítását, az
orvosi mûszer- és eszközpark cseréjét és
az épületfejlesztést.
Az intézmény jelenlegi pavilonrendszerû felépítése üzemeltetési szempontból nem hatékony, az épületállomány mûszaki adottságai, felszereltsége miatt versenyképességünk erôsen
korlátozott, ennek érdekében történtek
fejlesztések az elmúlt idôszakban, illetve távlati célkitûzések is megfogalmazódtak. A sürgôsségi betegellátó osztály
bôvítésére, fejlesztésére vonatkozó pályázat megvalósítása a végéhez közeledik, hamarosan indul a mozgásszervi rehabilitációs osztály rekonstrukciója, illetve elkészült az a mûtéti tömb létrehozására vonatkozó pályázat, amely a
legmodernebb körülményeket tudná
biztosítani az operációkhoz, közülük

Az intézmény jelenlegi pavilonrendszerû felépítése üzemeltetési szempontból nem hatékony

nemzetközi hírû ortopédsebészeti beavatkozásainkhoz.
Megbecsülni a dolgozókat
A fejlesztések mellett a Jövôképprogram része a humánerôforrás-megbecsülési, -elismerési és -menedzselési prog-

Kórházunk az Alföld egyik legszebb parkjában mûködik

ram. Napjainkban az orvosok és szakdolgozók külföldre vándorlása jellemzi
az egészségügyet, ezért úgy gondoljuk,
hogy tudatosan kezelni kell a kérdéskört. A versenyképesség miatt kiemelt
figyelmet kell fordítani az intézményi
orvosokat és ápolókat vonzó képességé-
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nek növelésére, a munkakörülményekre és a képzésre. Ennek megfelelôen kiemelt figyelmet fordítunk az orvosok
felvételére.
Pályakezdôk kórházunkban
Felvételt hirdettünk azoknak, akik nem
tudtak vagy nem akartak bekapcsolódni a rezidensi rendszerbe, több mint tíz
pályakezdô jelentkezett kórházunknál.
Elhelyezkedésüket az önkormányzat
együttmûködésével, letelepedés esetén
lakásbiztosítási programunkkal segítjük.
Az intézmény kedvezô szerzôdéssel
igyekszik fedezni az orvosok szakképzéssel összefüggô költségeit is, valamint
kollektív szerzôdésben szabályozott
módon kívánjuk továbbra is biztosítani
a béren kívüli juttatások körét. Az ápolók esetében kiemelt feladat képzésük, melyet anyagilag is támogat lehetôségeihez mérten a Dr. Bugyi István
Kórház.
Munkatársaink számára szûrôprogramot hirdettünk, melyben szemészeti,
lúdtalp-, kardiológiai vizsgálatok, nôgyógyászati, spirométeres, csontritkulás-, diabétesz- és ultrahangszûrés, diétás
és pszichológiai tanácsadás szerepelnek.

Hamarosan indul a mozgásszervi-rehabilitációs osztály rekonstrukciója

Étkezzen egészségesen!

Keringése gyorsul,
betegsége gyógyul!

Az egészséges táplálkozás
fontos része a friss zöldségfélék
fogyasztása.
A DélKerTÉSZ által forgalmazott
termékek mindig kiváló minôségûek,
garantáltan vegyszermentesek!

ÜZLETPOLITIKÁNK:
– megbízhatóság
– nyomonkövethetôség
– minôségbiztosítás
– pontos szállítás
– teljes körû termelôi
szaktanácsadás

Válassza a minôséget!
Dél-alföldi Kertészek Szövetkezete
6600 Szentes, Szarvasi út 3/B • E-mail: tesz@delkertesz.hu
www.delkertesz.hu

VILÁGÚJDONSÁG
a vérkeringési zavarok
kezelésében!

DR. SZILÁGYI IMRE
Szentes, Tóth József u. 16/3.
Rendelés: kedd, csütörtök 17–18 óráig
Telefon: 06-30/855-5556
www.orr-ful-gegesz.hu

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK SZAKÜZLETE
Otthonápolás

Kül- és beltéri közlekedés

• Elektromos kerekes székek
és mopedek
• Boka-, térd-, könyök-, csuklóvédôk
• Parókák, melltartók és mellprotézisek
• Légtisztítók, hideg-, melegpárásítók

Egészségmegôrzés

• Vérnyomásmérôk, vércukorszintmérôk
• Avent, Nuby baba-mama termékek
• Masszírozók (elektromos, infrás,
autóba, fotelbe helyezhetô)

Otthonápolás segédeszközei:
• Szobai WC-k
• Fürdôkád-kapaszkodók és -ülôkék
• WC-magasítók
• Járóbotok, járókeretek, mankók
• Felfekvést megelôzô párnák és matracok

6600 Szentes, Sima Ferenc u. 39. 20-féle egészségpénztári kártyát elfogadunk!
Nyitva tartás: H.–P.: 8–17 óráig, Szo.: 9–12 óráig
Telefon: 06-63/316-814 • www.gyogyaszatiszakuzlet.hu
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A sürgôsségi betegellátás fejlesztése

Éjszaka is leszállhat a helikopter
Szükség esetén hamarosan leszállhat a mentôhelikopter a Dr. Bugyi István Kórházban
megépült új leszállópályára, melyet az elôírásoknak megfelelôen alakítottak ki. A leszálló része annak az 530 millió forintos pályázatnak, melynek keretében a sürgôsségi
betegellátó osztályt bôvítették, új épületszárny épült a már meglévô rész rekonstrukciója mellett.

A projekt 2010 nyarán kezdôdött, az
építkezés kivitelezését a KÉSZ Kft.
nyerte el, akik 2010 szeptemberében
vonultak fel a munkaterületre. Ekkor indult el a mintegy 480 négyzetméteres új
épületszárny építése, melynek befejezése után a sürgôsségi ellátás átköltözött az
új épületbe, s megkezdôdött a régi épület felújítása idén januárban. A teljes
osztály májustól fogadja a betegeket.
A pályázat része volt az utcafronti átalakítás, a parkolók kialakítása, parkosítás és egy új helikopterleszálló építése.
A mentôbejárót úgy tervezték, hogy
termálkutunk csurgalékvizének hasznosításával a burkolatot fûteni tudjuk. Télen ezzel biztosíthatjuk a csúszásmentes
beállást.

A tervezés megindításakor egy egyszerû leszállóhely volt az elképzelés, de az
elôírások megváltozásával ezt menet közben repülôtér minôségûre kellett felfejleszteni. E miatt tolódott a tervezés és az
engedélyezés. A jelenlegi leszállóhely éjszakai kivilágítással rendelkezik. A helikopter fülkéjébôl a pilóta kapcsolatot tud
teremteni a heliporttal, melynek hatására
ô gyújtja az irányfényeket, és kap automatikus eligazítást a leszálláshoz. A repülôterekre vonatkozó kritérium kielégítésének
sajnos néhány magasabb fa is áldozatává
vált, ami a park megjelenésén is meglátszik. Ez az ára annak, hogy ezután lehetôség lesz a betegek éjszakai szállítására.
A fejlesztéshez kapcsolódva orvosi
mûszerekkel is bôvül az osztály. Beszer-

HIMALÁJA
SZÁRAZ SÓKEZELÉS
Allergia, asztma, nátha, hörghurut,
arcüreggyulladás esetén segít
az IMMUNERÔSÍTÔ

SÓKEZELÉS

Szentes, Honvéd u. 24/5.
Bejelentkezés, elôjegyzés:

06-30/624-4227, 06-63/314-262
DR. VINCZE GABRIELLA fogszakorvos
Magánrendelô: Szentes, Sima F. u. 19.
Bejelentkezés: 06-70/622-9063
Fogászati alapellátás, I. körzet: rendelôintézet, 214. szoba
Idôpont-egyeztetés: 313-244/107 mellék

KRISTON INTIM TORNA®
12 órás tanfolyam, az alhas tudatos védelmére,
Tréner: Repa Aranka
Bejelentkezés: 0670/517-6302 • intimtorna.arival@gmail.com
Bôvebb info: www.szentesinfo.hu/intimtorna
TÉMÁK A TRÉNINGEN:

Nôk: várandósság, szülés, menopauza, meddôség, orgazmus, vizelet-, székletinkontinencia, hüvelyi gyengeség, nôgyógyászati,
urológiai, proktológiai mûtétek, aranyér,
mióma, ciszta, polip, méhszájseb, vetélés,
hüvelyi sérv, húgyhólyag-, méh-, végbélsüllyedés, menstruációs rendellenesség,
gyakori ürítési inger, G-pont, erogén zónák, férfiszexulitás…

Férfiak: potencia, erekció, potenciabiztonság, korai magömlés, nôi orgazmus elôsegítése, Gpont, barlangos testek védelme,
orgazmushiány, magömlés hiánya, spermatermelés, libidó, heresérv, heresüllyedés, prosztatagyulladás, -fájdalom, -megnagyobbodás, inkontinencia, sürgetô vizeletürítési inger, székrekedés, merevedési
zavar okai, tudatos alhasi védelem…

Egy egyszerû leszállóhely volt az elképzelés, de
az elôírások megváltozásával ezt menet közben
repülôtér minôségûre kellett felfejleszteni

zünk több olyan eszközt, mûszert, amelyek segítségével biztonságosabban tudják megfigyelni, gyógyítani munkatársaink a betegeket. Defibrillátor, nagy tudású hordozható lélegeztetôgép, több
vitális paramétert ellenôrzô és kísérô
monitor, vérgáz-analizátor, mûtéti eszközök, infúziós és perfúziós pumpák,
pulzoximéter, orvosi informatikai eszközök segítik a jövôben a munkát.

DR. GYOVAI GABRIELLA
Nôgyógyászati magánrendelés gyermekkortól az idôsebb korig
Szentes, Ady E. u. 18. (a kenyérgyárral szemben)
Rendelési idô: kedd és csütörtök 16–18 óra
• Kislányok és tizenévesek hüvelygyulladása
• Rendszertelen vagy görcsös menstruációja
• Vérzészavarok diagnosztikája és terápiája minden korosztályban
• Húgyúti panaszok kivizsgálása
• Fogamzásgátlási tanácsadás
• Hüvelyi gyulladások, bôrgyógyászati problémák
• Változókori panaszok kezelése: hôhullám, ingerlékenység, depresszió
• Nôi és férfi szexuális problémák
• Vizelettartási problémák (inkontinencia) kezelése

TAXI ÁSZ 0–24 óráig
– Elôrendelés-felvétel
– Távolsági fuvarok esetén árkedvezmény

Telefon: 400-400, 444-441,
30/4-900-900
Kellemes utazást!

Mentha

Gyógynövény Szaküzlet

DR. TÓTH GYÖRGYI
fog- és szájbetegségek
szakorvosa
Rendel: Szentes,
Horváth Mihály u. 5. sz.
Tel.:+36-30/370-6843

Hagyományos kínai
természetgyógyászati
módszerek
Egészségi állapotfelmérés,
betegségmegelôzés, rehabilitáció,
egyénre szabott komplex terápiák
természetes módszerekkel,
természetes hatóanyagokkal!

Csizmadia Ágnes
pszihoterapeuta-természetgyógyász

30/383-2023
Oktatás, állami szakbizonyítványt
adó képzések
www.aryan.hu

DR. KOVÁCS ARANKA
belgyógyász, kardiológus
és klinikai farmakológus
szakorvos

MAGÁNRENDELÉSÉT
Gyógytermékek, bioinformációs készítmények,
gyógyteák széles választékával és szaktanácsadással
várjuk Önöket üzletünkben!
6600 Szentes, Horváth Mihály utca 4/a
Tel.: 63/400-378 • Mobil: 30/955-0485
E-mail: metafor@vnet.hu

a szakorvosi rendelôintézet
117. szobájában
hétfôn és csütörtökön
16–18 óra között tartja.
Tel.: +36-20/350-8123
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Határon átívelô együttmûködés
Már a második közös projekten dolgozik együtt a Dr. Bugyi István Kórház és a zsombolyai Dr. Karl Diel Kórház (Románia). Elôbb az Együttmûködés a sürgôsségi ellátás
fejlesztéséért (HURO 0801/187) pályázatot valósítottuk meg közös szakmai továbbképzések formájában, ezután kezdôdött meg a több mint 1,4 millió eurós Határon átnyúló együttmûködés a betegek akut ellátása és rehabilitációja érdekében (HURO
0802/034) címû projekt megvalósítása.

Az elôbbi programban a szentesi intézmény a sürgôsségi betegellátó osztály
mûködése során szerzett szakmai tapasztalatait osztotta meg a zsombolyai
kórházzal szakmai továbbképzések formájában, illetve eszközbeszerzésre is
sor került. A második programban
Szentesen a mozgásszervi rehabilitációs
osztály modernizálása történik meg.
Cél a Dr. Bugyi István Kórház országosan is ismert ortopédiai, baleseti sebészeti, rehabilitációs ellátásainak határon
túli kiszélesítése.
A programban a két partnerintézményben infrastrukturális fejlesztés és
eszközbeszerzés valósul meg, illetve
Zsombolyán önálló ortopédiaellátást alakítanak ki, és létrehozzák a rehabilitációt.

A szentesi kórház a szakterületeken a Dr.
Karl Diel Kórház oktatási, minôségbiztosítási és konzultációs központja lesz.
Szentesen megújul a mozgásszervi
rehabilitációs osztály épülete és esz-

Közös szakmai továbbképzésen

DR. TARAJOSSY ZSUZSANNA
belgyógyász és kardiológus
Rendel:
kedd és csütörtök 16.00–18.30-ig
(bejelentkezés nélkül, érkezési sorrendben)

Gyógyszertár
6600 Szentes, Klauzál u. 6.
Telefon/fax: 63/313-960
Nyitva tartás:
hétfôtôl péntekig:
7.30-tól 18 óráig,
szombaton: 8-tól 12 óráig
Ingyenes vércukorés koleszterinszint-mérés!

DR. VAJDOVICH ÉVA
gyermekgyógyász és gasztroenterológus fôorvos
Hasi panaszok, székrekedés, hasmenés, hasi fájdalom,
allergiás elváltozások teljes körû kivizsgálása
Rendelés: Szentes, Hódmezôvásárhely • Bejelentkezés: 20/326-3297

6600 Szentes, Jókai u. 88.

ESZES

közparkja, mellyel párhuzamosan növekszik az ellátási színvonal. A tervek
szerint lift köti majd össze az alagsort
a magasföldszinttel, ahol csak 1-2-3
ágyas kórtermek lesznek, s minden helyiséghez külön fürdôszoba kapcsolódik. Lehetôség nyílik a gyógyvízkút vizének itteni használatára, melyhez
kapcsolódva a tervek szerint egy kisebb „vizes” részleget alakítunk ki medencével és kezelôkádakkal. Az alagsorba kerülnek a gyógytornatermek és
a kezelôk. Ha a kivitelezôk árajánlata
lehetôvé teszi, akkor téliesítjük a magasföldszinti teraszt. Az ápolási osztály
közben átköltözik a traumatológiai
osztály mellé, a jelenlegi üres épületrészbe.
A projekt része egy összehangolt
képzési program is, melyben a magyar
szakemberek felkészítik romániai kollégáikat az új típusú eszközök használatára, valamint videokonferenciák segítségével a gyakorlati, orvostechnikai,
mûtéti folyamatokba is bevezetik ôket.

Dr. Oczella László

DR. BERTA IZABELLA
Fül-orr-gégész szakorvos

Teljes körû belgyógyászati kivizsgálás, gyomor- és
bélrendszeri tünetek, vastagbélrákszûrés, máj-, epeutak
és hasnyálmirigypanaszok esetén várom hívását

Rendelési idô:
Csütörtök 16.30–18.00
Cím: Szentes,
Sima Ferenc u. 44–58.

Teljes körû
fül-orr-gégészeti
kivizsgálás,
allergológiai
vizsgálat

Telefon: 06-20/510-2001

Berezvai Mátyásné
Szabadfoglalkozású Egészségügyi Szolgálat
TEVÉKENYSÉGEK:
:
vérvétel, vércukormérés, vérnyomásmérés,
diétás tanácsadás, inzulinnal kezelt betegek
felvilágosítása, injekcióbeadás,
idôs betegek felügyelete (akár éjszaka is)

belgyógyász, gasztroenterológus,
klinikai farmakológus fôorvos

BEJELENTKEZÉS a 06-70/423-7165-ös telefonszámon

• Tönkölybúzafû
• Lúgosító víz, oxigéndús víz
• Orgon víz, energetizált víz, Pí víz
• Bio zöldségcsírák
• Szója termékek (tofu)
• Hidegen sajtolt olajak, magvak, fûszerek

• Dr. Lenkei vitaminok

• Vitaking termékek, Ökonet, Bionet
• Öko mosókrémek, tisztítószerek
• Herbárium cseppek, gyógyborok
• Angyal gyertyák (különféle problémákra)
• Agykontroll könyvek, CD, kazetta
• Vitaminok és ásványi anyagok, nyomelemek

Nyitva tartás:

• Gyógy- és gyümölcsteák
• Lúgosító, méregtelenítô, salaktalanító teák
• Gluténmentes termékek (rendelésre is!)
• 100%-os rostos gyümölcslevek, zöldséglevek
• Gabonakolbász és egyéb gabonakészítmények
• Teljes kiôrlésû lisztek, gabonák, ôrlemények, pelyhek
• Teljes kiôrlésû lisztbôl készült kenyér és péksütemények

H.–P.: 8–18 h
Szo.: 8–12 h
V.: 8–10 h

…és egyéb termékek széles választéka. Térjen be Hozzánk!
Szentes, Kossuth u. 22.

06-20/2611-538

otvosne.eva@citromail.hu
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Jelenlét speciális területeken
Kórházunk a legkülönbözôbb szakterületeken országosan is példaértékû munkát végez. Földrajzi elhelyezkedés szempontjából az ellátási körzet középpontjában fekszik,
ugyanúgy, ahogy a sürgôsségi ellátás szempontjából fontos szerepet betöltô dél-alföldi légibázis is, melyet több mint két éve építettek fel Szentesen.

A sürgôsségi ellátás magas szintû szükségességét felismerve hajtottuk végre a
sürgôsségi betegellátó osztály fejlesztését, melynek köszönhetôen maximálisan
képessé váltunk a politraumatizált betegek ellátására, ahol számos speciális, térségünkben egyedülálló ellátás kapott helyet az elmúlt évtizedekben.
A diagnosztikai tömb nagy elôny az
akut betegellátásban, hiszen napi 24

Citosztatikum elôállítása

órában elérhetô a röntgen- és UH-diagnosztika, spirál CT-vizsgálat, komplett
labor, bakteriológiai háttérrel. Ennek
nagy jelentôsége van olyan betegségtípusok gyógyításában, melyek kezelése
idôablakhoz kötött. Ilyen például az iszkémiás stroke-ellátás, mely a régióban
volumenét tekintve is a középmezôny
fölé emeli intézetünket. Progresszív
stroke-centrum lévén adottságaink miatt nagy számban tudunk végezni szisztémás trombolízist, jó eredménnyel. A
stroke-ellátás hátterét egy nyolcágyas,
jól felszerelt multidiszciplináris intenzív
osztály biztosítja.
Speciális ellátási formát jelent, hogy
onkológiai centrumként mûködünk.
Onkoteam végzi az évi 1000-1200 daganatos beteg gyógyítását. Onkológiai
centrumunk 1976 óta alkalmazza a ke-

EGÉSZSÉG vagy BETEGSÉG?
FÁJDALOM vagy MEGELÔZÉS?
Orvosi hôkamerás vizsgálat
Fogászati góc, pajzsmirigy-elváltozások, nôgyógyászati gyulladások, gyomor-bélredszer elváltozásai, ízületi megbetegedések,
perifériás keringési rendellenességek kimutatása.
Azonnali eredmény. Terhesek és gyermekek is vizsgálhatók.
Számítógépes érvizsgálat: Magas vérnyomás, magas vérzsír- és
vércukoreltérés esetén mindenképp célszerû felmérni ereink állapotát. Érelmeszesedés idôben kimutatható.

Szabaduljon meg felesleges kilóitól!
Orvosi ellenôrzés mellett, Premium Health rendszer szerint szenvedés nélkül.

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

DR. SIPOS FERENC PARKERDÔ OTTHON

ádias légk
kával és csal
szakmai mun
lú
na
vo
ín
sz
agas
területen, m

Idôsek ápoló-gondozó otthona
Demensellátás
rkosított
Csendes, pa
lakóinkat.
dô
en
le
várjuk

HOMEOPÁTIÁS
RENDELÉS
gyermek és felnôtt akut,
krónikus betegek számára.
Szentes, Köztársaság tér 37.
(kertvárosi rendelô)
Csütörtökön 16 órától,
elôzetes bejelentkezéssel:
06 70/228-9913

DR. FORNAI KATALIN
gyermekgyógyász,
bôrgyógyász,
homeopátiás orvos

NE TÖRÔDJÖN BELE,
HA NEM ÉRTI
A KÖRNYEZETÉBEN
BESZÉLÔKET!

Jobb hallás

jobb élet!

Fül mögötti és hallójárati (rejtett) hallásjavító
készülékek és tartozékaik nagy választékban.
AUDIO TRIO Kft.
Szentes, rendelôintézet 204-es szoba
Telefon: 63/313-244/249

moterápiát. Országosan hetedikként,
megyei elsôként fejlesztésnek köszönhetôen két éve használjuk a CATOrendszert, amellyel a kemoterápiás
gyógyszerek mennyiségét személyre
szabottan határozzuk meg. Az emlôrák,
a vastagbéldaganat, illetve az úgynevezett GIST-tumor kezelésében ugyanazokra a kezelésekre van lehetôségünk,
mint a klinikai centrumoknak.
Nagy hatókörzetben nyújt segítséget
izotóplaborunk, mely többek között az
onkológiai betegeket, mind a kardiovaszkuláris, illetve a kardiológiai betegeket képes diagnosztikus háttérrel ellátni. A belgyógyászati sürgôsségi kórképek közül a heveny felsô gyomor-bélrendszeri megbetegedések ellátásának
megszervezése is magas színvonalú, 24
órán át elérhetô gasztroenterológiai
konzíliumot biztosítunk endoszkópos
háttérrel. Ebben meghatározó szerepet
tölt be vérellátó osztályunk is, amely
kardinális szerepet vállal a régió biztonságos vérellátottságában.

Lapunk fél év múlva
jelenik meg ismét.
Amennyiben hirdetni
szeretne benne,
hívja a 70/639-1842-es
telefonszámot.

örrel

Szentes, Kováts Károly u. 3. • Tel.: 06-63/850-020
Email: parkerdo@szentes.hu • web: parkerdoszentes.atw.hu
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Harmincmilliós eszközfejlesztés
A versenyképesség megôrzése, növelése érdekében szükség van gép-mûszer
fejlesztésre, amely egyrészt a meglévô
eszközpark elhasználódott eszközeinek
cseréjét jelenti, másrészt pedig fejlesztéseket.
Az elmúlt hónapok legnagyobb léptékû elôrelépése ebbôl a szempontból
intézményünkben, hogy a Csongrád
Megyei Önkormányzat és a szentesi önkormányzat jóvoltából mintegy harmincmillió forintos kardiológiai eszközzel bôvültek orvosi mûszereink. A belgyógyászati osztályon így lehetôség nyílik az osztályos betegek helyszíni vizsgálatára az egyik legkorszerûbb ultrahangos készülékkel. A kórház a vizsgálathoz
szükséges helyiség átalakítását önerôbôl
végezte el.

Vizsgálat az egyik legkorszerûbb ultrahangos készülékkel

Terveink között szerepel a központi
röntgenben nagy értékû berendezések
együttes beszerzése. Az eszközpark digitális mammográfiával, MR-berendezés-

sel bôvülne, valamint a CT, a hagyományos röntgenalapgéppark, az ultrahangkészülékek cseréje történne meg a telemedicina megvalósítása mellett.

Kiadja a BetûNet Média- és Hírügynökség Kft. • Engedélyszám: 163/2324/2/2011. • Felelôs kiadó-szerkesztô: Gy. Nagy Ágnes ügyvezetô • Telefon: 06-66/640-310 • Mobil: 06-70/639-1842 • Nyomtatás: Lapcom Lapkiadó 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.
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