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Határon átívelõ együttmûködés
a betegek akut ellátásáért

A Gyógyfürdô emeleti részére helyezték át a 
betegeket

A felújítás alatt álló épület 1914-ben 
épült, teljes alapterülete 1666 négy-
zetméter. Kétszintes, alagsor és magas-
földszintes kialakítású. Az épület álla-
pota jó, szerkezeti károsodásra utaló 
jelek nincsenek. A pályázati infrastruk-
turális fejlesztése 830 négyzetmétert 
érint, melynek keretében a jelenleg 

zsúfolt osztály átláthatóbbá válik, és 
kényelmesebb lesz a páciensek benn-
tartózkodása. A felújítás során megtör-
ténik az akadálymentesítés, lift köti 
össze majd az alagsort a magasföld-
szinttel. Egy-két-három ágyas kórter-
meket alakítanak ki. Folytatás a 3. oldalon »

Folyamatban van a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály rekonstrukciója, a 
munka a Határon átívelõ együttmûködés a betegek akut ellátása és rehabili-
tációja érdekében címû pályázat (HURO/0802/034) keretében valósul meg. 
A több százezer eurós beruházás megvalósítása érdekében az osztály betegeit 
a gyógyfürdõ emeleti részére helyezték át, ahol a legmodernebb körülmények 
között történik meg betegellátásuk a projekt végéig tartó idõszakban.

KÉT ORSZÁG, EGY CÉL, KÖZÖS SIKER!
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DR. GYOVAI GABRIELLA
Nôgyógyászati magánrendelés gyermekkortól
az idôsebb korig
Szentes, Ady E. u. 18. (a kenyérgyárral szemben)
Rendelési idô: kedden és csütörtökön 16–18 óráig

• 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

HASZNÁLT MINÕSÉGI JÁTÉK ÉS BABAHOLMI
Szentes, Nagy Ferenc u. 1. (sétálóutca)

DR. TARAJOSSY ZSUZSANNA
belgyógyász és kardiológus

Rendel:
kedden és csütörtökön 16–18.30 óráig
(bejelentkezés nélkül, érkezési sorrendben)

6600 Szentes, Jókai u. 88.

Az egészségügy áldozatra kész hõsei ünnepeltek

Az egészségügyben dolgozókat ünnepelték

Elismeréseket adtak át...

Minisztériumi és intézményi elismerések átadásával, valamint közös ebéddel 
ünnepelte idén is kórházunk a Semmelweis-napot. Dr. Várkonyi Katalin fõ-
igazgató és Dr. Gyenes Ágota orvosigazgató köszöntötte Dr. B. Nagy Zoltán 
szülész-nõgyógyász fõorvost, aki Budapesten vehette át az Emberi Erõforrások 
Miniszterének Díszoklevelét. Ezt követõen a fõigazgató az egészségügy ben 
dolgozók ünnepérõl beszélt.

Elmondta, hogy ezen a napon azokra 
irányul a figyelem, akik mindennap 
az emberek egészségéért, gyógyulá-
sáért tesznek. Július 1-je megállót je-
lent a dolgos hétköznapokban, s talán 
ösztönzõ erõt a mindennapi küzdel-
mekhez. Biztos pontot az átalakuló 
világban, s biztos pontot a változó 
egészségügyi rendszerben is, melynek 
történései mindennap változást jelen-
tenek. Köszönetet mondott azért a 
munkáért, amelyet az egészségügy-
ben dolgozók nap mint nap, sokszor a 
megfelelõ elismerés nélkül végeznek.

– Az elmúlt évtizedekben a Sem-
melweiséhez hasonló elhivatottság, el-
szántság kellett ahhoz, hogy valaki hi-
vatástudatból, az emberek segítésé nek 
szándékából, a gyógyítás okán a beteg-
ágyak mellett maradjon, orvo si vagy 

ápolói hivatását gyakorolja Ma gyar or-
szá gon. Most kezdenek látsza ni a je-
lek arra vonatkozóan, hogy hazánkban 
is szükséges, sürgetõ fela dat az egész-
ségügyi munkatársak megbecsülé se, 
melyre törekvés körvo nalazódik – 
hangsúlyozta dr. Várkonyi Katalin ki-
emelve, hogy a dolgozók, a munkatár-
sak az egészségügyi ellátás motorjai, s 
évtizedek óta õk az egészségügy áldo-
zatra kész hõsei.

Dr. Gyenes Ágota a nemrég befeje-
zõdött Egészség a célkeresztben – 
SzentTesT szûrõprogramról beszélt, 
mely véleménye szerint egyben felis-
merést is jelent. Felismerését nem-
csak a leggyakrabban elõforduló be-
tegségeknek, hanem annak is, hogy a 
prevenció az óvodában, általános isko-
lában gyökerezik.

Mint mondta, fela dat, hogy a tele-
víziót nézõ és az interne tet már gyer-
mekkorban használó gyermekeink az 
általuk kedvelt elektronikus felülete-
ken keresztül impulzusokat kapjanak 
egészségük megõrzésére. Fontos eb-
ben az életkorban is a prevenció, hi-
szen õk, a gyermekek és fiatalok jelen-
tik hazánk emberi erõforrását, amire 
építhetünk.

– Fontos tehát, életkortól függet-
le nül, az egészségtudatos magatartás, 
amelynek eredményessége a kórházak 
terheltségét is befolyásolja, hiszen aki 
egészségtudatosan él, rendszeresen fi-
gyelmet fordít szervezete állapotára, 
annak nagyobb esélye van elkerülni 
a súlyos betegségeket, mint aki már 
csak akkor keresi fel orvosát, amikor 
nagy baj van, betegsége elõrehaladott 
– emelte ki az orvosigazgató.

Kiváló orvos kitüntetésben részesült: dr. Furák Ilona, dr. Molnár Gábor.
Kiváló szakdolgozó kitüntetést kapott: Bencsik Rita, Dékány Istvánné, Dobosné 
Vida Szûcs Ágnes, Elbertné Székely Zsuzsanna, Giláné Gyömbér Marianna.
Kiváló dolgozó lett: Cseh-Lakos Ilona, Farsang Zoltán, Imréné Héjja Edit.
Kollektív dicséretet kaptak mindazok, akik az intézmény átadás-átvétele kapcsán 
végzett kiemelkedõ, magas színvonalú, precíz, lelkiismeretes munkát végeztek, s 
akik az elmúlt hónapokban tevékenységükkel hozzájárultak ahhoz, hogy fennaka-
dások nélkül történjék meg az intézmény fenntartó- és tulajdonosváltása.
Florence Nightingale-díjat vehetett át: Márton Jánosné.
Fõorvossá léptették elõ: dr. Katona Juliannát, dr. Szabó Tündét.
Adjunktussá léptették elõ: dr. Tóth Erikát és dr. Fazli Khaledet.
25 éves jubileumi jutalomban ré sze sült: Kováts Márta, Sebesi Árpádné, Sípos
Jánosné.
30 éves jubileumi jutalmat érdemelt ki: Hajós Edit, Lakatos Zoltánné, Molnár
Tamásné, Varga Béláné.
40 éves jubileumi jutalomban része sült: Ács Istvánné, Beregszászi Zsuzsanna, 
Földvári Nagyné Kádár Katalin.

Hagyományos kínai
természetgyógyászati

módszerek
Egészségi állapotfelmérés,

betegségmegelõzés, rehabilitáció,
egyénre szabott komplex terápiák

természetes módszerekkel,
természetes hatóanyagokkal.

Csizmadia Ágnes
pszichoterapeuta-természetgyógyász

30/383-2023
Oktatás, állami szakbizonyítványt

adó képzések.

 www.aryan.hu 
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DR. SIPOS FERENC PARKERDÔ OTTHON
Idôsek ápoló-gondozó otthona
Demens ellátás

Szentes, Kováts Károly u. 3. • Tel.: 06-63/850-020
E-mail: parkerdo@szentes.hu • Honlap: parkerdoszentes.atw.hu

Csendes, parkosított területen, magas színvonalú szakmai munkával és családias légkörrel

várjuk leendô lakóinkat.

Nyitva tartás:
hétfôtôl péntekig 8–18,

szombaton 8–12,
vasárnap 8–10 óráig

• Tönkölybúzafû • Vitaking termékek, Ökonet, Bionet
• Lúgosító víz, oxigéndús víz • Ökomosókrémek, tisztítószerek
• Orgon víz, energetizált víz, Pí víz • Herbárium cseppek, gyógyborok
• Biozöldségcsírák • Angyal gyertyák (különféle problémákra)
• Szója termékek (tofu) • Agykontrollkönyvek, CD, kazetta
• Hidegen sajtolt olajak, magvak, fûszerek • Vitaminok és ásványi anyagok, nyomelemek

• Dr. Lenkei-vitaminok
• 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

…és egyéb termékek széles választéka. Térjen be hozzánk!

Szentes, Kossuth u. 22. 06-20/2611-538 otvosne.eva@citromail.hu

Összesen 3995 vizsgálatot, mérést vé-
geztek el a szakemberek a több hó-
napon keresztül zajló programban, 
amelyben osteoporosis-, szív-érrend-
szeri, szemészeti, pulmonológiai, bõr-
gyógyászati szûrés, nõgyógyászati, em-
lõ-, prosztata-, szájüregi rákszûrés, 
gyógytorna és intimtorna, valamint 
HPV elleni védõoltás szerepelt. Kó-
ros eredményt 899 esetben észleltek, 
a továbbküldések és visszarendelések 
száma 232 volt.

Osteoporosisszûrésre a program so-
rán két alkalommal került sor, melyen 
összesen 130 páciens jelent meg, akik 
közül 59-et irányítottak DEXA vizs-
gálatra. Nõgyógyászati rákszûrés há-
romszor történt, 124 nõt vizsgáltak, 
citológia levételére 91 esetben került 
sor, visszarendelés 40 esetben történt. 
Emlõszûrésre háromszor volt lehe-
tõség, összesen 111 nõnél végeztek 
mammográfiás vizsgálatot, 7 páciens-
nél emlõultrahangot. 13 fõnél történt 

visszarendelés, találtak kórosnak tûnõ 
eredményt, 1800 filmértékelést vé-
geztek radiológusaink.

Százharmincan jelentek meg a két 
alkalommal megtartott szemészeti 
szûrésen, melyeken 470 vizsgálatot 
végeztek. 112-szer kóros lelet igazo-
lódott, 49 visszarendelés történt. A 4 
szív-érrendszeri szûrésen 435-en je-
lentek meg, 1904 vizsgálatot végeztek 
összesen. 84 esetben emelkedett vér-
cukrot, 144 páciensnél emelkedett ko-
leszterinszintet, 77 fõnél hipertóniát, 
176 esetben obesitast diagnosztizáltak. 
313 alkalommal történt továbbküldés 
vagy visszarendelés.

Összesen 113 nõ és férfi jelent meg 
a pulmonológiai szûrésen, ahol 214 
vizsgálatra került sor. 20 kóros ered-
mény és visszarendelés született, 4 
kóros röntgennel. 10 esetben pozitív 
lett a Prick-teszt, 6 esetben pozitív a 
légzésfunkció. 68 férfinél prosztata-
rákszûrésre került sor, ebbõl 30 alka-

lommal rendellenességet diagnoszti-
záltak. A bõrgyógyászok 116 vizsgálat 
során 29 esetben rákmegelõzõ álla-
potot találtak, amelyben sebészeti ki-
metszésre volt szükség. Százhuszon-
hárman tátották ki a szájukat a szájrák 
és a szájhigiéniai szûrésen, 92 esetben 
tapasztalt a fogorvos eltérést, köztük 
például fogkövet és paradontosist.

138 jelentkezõnek 414 HPV-védõ-
oltást adtak be az elmúlt néhány hó-
napban a SzentTesT – Egészség a 
célkeresztben szûrõprogramban. A 
statisztikák alapján elmondható, hogy 
sikeresnek, hasznosnak bizonyult a 
szûrõprogram beindítása, melyet re-
ményeink szerint a jövõben is folytat-
nak majd Szentesen.

A jövôben is szeretnék megszervezni a szûrést

Eredményesen zárult a szûrõprogram

SzentTesT – Egészség a célkeresztben
Ötvenhat orvos és ötvennégy szakdolgozó munkálkodott a kórházunkban 
megrendezett szûrõprogram sorozatban, melynek keretében összesen 1804 
szentesi vett részt vizsgálatokon, vagy kapott HPV-oltást. A szentesi önkor-
mányzat szûrõprog ramjához térítésmentes HPV-oltások, valamint az általános 
iskola 7–8. osztályos diákjai számára elsõsegélynyújtás is társult.

Határon átívelõ
együttmûködés...

Minden helyiséghez külön fürdõszobát kap-
csolnak, az épületrészeket feliratozzák, így a 
gyengén látók is könnyen tájékozódhatnak. 
Az alagsorban a gyógyvízkút használatával „vi-
zes” részleget alakítanak ki. Itt fürdõkezelések 
lesznek, kezelõkádakkal, gyógytornatermekkel 
és kezelõkkel. Az épület emeletén társalgó-té-
likertet hoznak létre.

A projektben speciális eszközök beszer-
zésére is sor kerül. Vásárolnak elektromos, 
kombinált kádat, négyrekeszes galvánt, alsó-
végtag-mozgatót, nürnbergi rácsos függesztõt, 
extensios készüléket, therapi mastert, ke-
rék pár-ergométert, betegemelõt, kombinált 
elek tro mos tornyot és mobil elektromos ke-
ze lõ tor nyot, víz alatti UH-kezelõkészüléket, 
EKG-készüléket és defibrillátort, illetve be-
szereznek vérnyomásmérõket, személymérle-
geket, fürdetõkocsit.

Folytatás az 1. oldalról »
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  Daganatos betegségek (kiegészítő) kezelésére

   A szervezet saját védekező erőinek
aktiválására

   A sugárkezelés, a kemoterápia
mellékhatásainak enyhítésére

  Az erőnlét javítására

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 
• Szerzô: Cseh-Lakos Ilona • Nyomtatás: Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft., 6729 Szeged, 
Szabadkai út 20. • Ügyvezetô igazgató: Szammer István • Megjelenik félévente, 10 000 példány-
ban • A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelôsséget.

FOGÁSZATI ÉS FOGTECHNIKAI
SZAKÜZLET

6600 Szentes, Sima Ferenc u. 19. • Telefon: 63/311-055

 Beágyazó öntôfém
 Fogsoranyag-kidolgozók
 Viaszok
 Mûfogak és kiegészítôk
 Lenyomatanyagok és alábélelôk
 Tömôanyagok és fertôtlenítôk
 Egyszer használatos anyagok

 Lakosság részére kínálunk:
• Interspace fogkefét
• Fogkeféket
• Protézisragasztókat
• Fogkrémeket
• Fogselymet
• Szájvizeket
• Szájzuhanyt

 A Jordan termékcsalád teljes kínálata
 Újdonság! Curasept és Curaprox termékek!

Nyitva tartás: hétfôtôl csütörtökig 9–12 és 13–16, pénteken 9–12 óráig
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ESZES Gyógyszertár
6600 Szentes, Klauzál u. 6. • Tel./fax: 63/313-960

Nyitva tartás:
hétfôtôl péntekig 7.30–18, szombaton 8–12 óráig

Ingyenes vércukor- és koleszterinszint-mérés

Szentes, Kossuth u. 15/a (kereskedőház)

Magyar alapanyagból,
magyar emberek keze által készült

minőségi termékek

Kínálatunkból:
– Tönkölykenyér (teljes kiőrlésű)
– Élesztőmentes kenyér
– Diabetikus kenyér
– Rozskenyér
– Pur-Pur kenyér (teljes kiőrlésű)
– Tönkölykifli
– Tönkölykocka
– Korpás zsemle

Rendelést bármely termékünkre felveszünk.

Telefonszám: 20/274-6571

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 6 –18, szombaton 6 –13 óráig

Szentes, Ady E. u. 1. (sétálóutca)
 30/441-0188

Nyitva: hétfőtől péntekig 8–18, szombaton 8–12 óráig

Hirdetését
hozza magával, és további

5% kedvezményben
részesül!



GYÓGYNÖVÉNYEK, GYÓGYTEÁK, GYÓGYFÜVEK,
ÉTREND-KIEGÉSZÍTÔ VITAMINOK, DIABETIKUS
KÉSZÍTMÉNYEK, GYÓGYVIZEK, TESTÁPOLÁS,

BABAÁPOLÁSI TERMÉKEK, KOZMETIKUMOK... STB.

Tejpép, 250 g, 9-féle ízben .................. 549 Ft
Tápszer, 600 g  ...........................1680 Ft
Milumil Junior, 12+ ...........................2100 Ft
Csecsemôteák 5-féle ízben .................. 720 Ft
Safaris, Biskotti kekszek ...................... 760 Ft

Rendelés: Szentes, Hódmezôvásárhely • Bejelentkezés: 20/326-3297

DR. VAJDOVICH ÉVADR. VAJDOVICH ÉVA
gyermekgyógyász és gasztroenterológus fôorvos

Hasi panaszok, székrekedés, hasmenés, hasi fájdalom,
allergiás elváltozások teljes körû kivizsgálása

Otthonápolás                Kül- és beltéri közlekedés                Egészségmegôrzés

Otthonápolás segédeszközei:
14-féle

egészségbiztosítási pénztár

kártyáját elfogadjuk.

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK SZAKÜZLETE

• Elektromos kerekes székek és mopedek • Vérnyomásmérôk, vércukorszintmérôk
• Boka-, térd-, könyök- és csuklóprotézisek • Avent, Nuby baba-mama termékek
• Parókák, melltartók és mellprotézisek • Masszírozók (elektromos, infrás, autóba,
• Légtisztítók, hideg- és melegpárásítók    fotelbe helyezhetô)

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

6600 Szentes, Sima Ferenc u. 39.
Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 8–17, szombaton 9–12 óráig
Telefon: 60-63/316-814 • www.gyogyaszatiszakuzlet.hu
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DR. RIDEG SÁNDOR
fõorvos, ideg- és elmegyógyász,

addiktológus, akupunktõr

Biofizikai orvoslás • A szerve-
zet bioelektromos egyensúlyának 
mérése • Gyógyszerek, allergiák, 
élelmiszerek, táplálék ki egé szí tõk 
tesztelése • Számítógépes mé-
rési adatgyûjtés és -feldolgozás, 
számítógépes páciens-nyilvántar-
tási rendszer

AKU-BIO-MED
Orvos-Természetgyógyász rendelõ 

6600 Szentes, Szilfa u. 11/a
Rendelési idõ:

kedden és csütörtökön 16–20 óráig
Mobil: 06-70/508-6662

Barátságos, reggelizôs, családi panzió Dél-Budán, a régi Balatoni út mellett.
Zuhanyzós, TV-s, telefonos szobák, ingyenes WIFI, büféreggeli.

Jó tömegközlekedési és parkolási lehetôség.

Telefon: 06-1/228-2374  www.bellefleur.hu  1221 Budapest, Bencés u. 32.

Belle Fleur Panzió 

Dr. Soós Beáta
SZEMÉSZ SZAKORVOS, KONTAKTOLÓGUS, HOMEOPATA

Dékány Mihály
OPTIKUS

6600 Szentes, Bajcsy-Zs. u. 18. • Tel.: 06-63/313-568
Rendelési idõ: idõpont-egyeztetéssel
Hétfõn és csütörtökön 9–17, kedden és szerdán 9–12 óráig

ERUDITIO-HUNGÁRIA KFT.
1055 Budapest, Honvéd tér 10/A  I. emelet 1. • Telefon: +36-1/786-0288
Fax: +36-1/786-0216 • E-mail: info@eruditiokft.hu • www.eruditiokft.hu

Amennyiben ön is elkötelezett a minôségi munkavégzés mellett, dolgozzunk együtt!
Stressz- és konfliktuskezelô tréningek • Uniós fejlesztési programok teljes körû szakmai koordinálása, 
szakértôi támogatása • Pályázatok közvetítése és készítése • Továbbképzési programok kidolgozása, 
megszervezése • Konferenciák, tanácskozások, tájékoztatók, szakmai napok szervezése

Dr. Szalai László 
sebész, gyermeksebész szakorvos,
Hódmezôvásárhely EKRI Sebészet osztályvezetõ fõorvos

magánrendelése
csütörtökönként 16–18 óráig
Szentes, Rendelõintézet, fszt. 6-os rendelõ

 Telefon: 30/998-2867

Dr. Oczella László belgyógyász, gasztroenterológus,
klinikai farmakológus fôorvos

MAGÁNRENDELÉS: BEJELENTKEZÉS:
Telefon: 06-70/423-7165

E-mail: oczelladr@gmail.com

6600 Szentes, Ady E. u. 18.
Rendelési idô:
csütörtökön 8–16 óráig

Étkezzen egészségesen!
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

MENTHA 
GYÓGYNÖVÉNYSZAKÜZLET, SZENTES

Gyógytermékek, bioinformációs készítmények,
gyógyteák széles választékával és szaktanácsadással

várjuk Önöket üzletünkben!

6600 Szentes, Horváth Mihály utca 4/a
Telefon: 63/400-378 • Mobil: 30/955-0485

E-mail: metafor@vnet.hu

MASSZÁZSMASSZÁZSMASSZÁZS
Tb-kezeléseken kívüli

szerda, csütörtök, péntek 15–20,
szombat 10–20 óráig

BALLA ANDREA
Telefon: 06-30/487-3471
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A TÉRSÉG

LEGNAGYOBB

BABAÁRUHÁZA!

Szentes, Bocskai u. 8.

Tel.: 06-70/458-3026

www.BABYCENTERSHOP.HUTájékozódhat, vásárolhat weboldalunkon:
Kismamaruházat, babakelengye, babakocsik, biztonsági autósülések, kiságyak, pelenkázók, etetõ-
székek, bébijátékok, bébicipõk 16–26-os méretig, mellszívók, cumik, cumiüvegek, fürdõkádak, 
hõmérõk, orrszívók, tejgyûjtõ zacskók és még sok minden, amire a mamának és a babának szük-
sége lehet. Bérelhetõ: csecsemõmérleg, légzésfigyelõ, utazóágy, terhesövlehúzó. Beváltható: vá-
randós mama- és babacsomag. Bizományos: jó minõségû használt termékek bevétele és eladása.

Hogy könnyebb legyen
a gyógyulás, szeretnénk
a kórház kis betegeinek

is kedveskedni ezzel
a képes rejtvénnyel.

Kérjük, keressétek meg
a két rajz közti

15 eltérést, és küldjétek
el a szentesrejtveny@

gmail.com e-mail
címre!

A helyes megfejtôk
között a Babycentershop

3 db 1000 Ft-os
ajándékutalványát

sorsoljuk ki.

GYEREKREJTVÉNYGYEREKREJTVÉNY 

FEKVÕBETEGOSZTÁLYOK
OSZTÁLYOK MELLÉK

Ápolási osztály ...........................................153
Baleseti sebészeti osztály ..........................166
Belgyógyászati osztály ..............................139
Belgyógyászati osztály – nõvérszoba ........241
Belgyógyászat – ambulancia .....................142
Belgyógyászat – gastroenterológia ...........336
Belgyógyászat – krónikus .........................155
Csecsemõosztály .......................................208
Fertõzõrészleg ...........................................138
Fül-orr-gégészeti osztály ...........................183
Gyermekosztály .........................................208
Intenzív osztály .........................................200
Mozgásszervi rehabilitációs osztály ..........156
Mûveseállomás ..........................................175
Neurológiai osztály ....................................296
Neurológiai osztály – ambulancia .............242
Neurológiai osztály – nõvérszoba .............151
Onkológiai osztály .....................................164
Patológia....................................................245
Pszichiátriai osztály – férfi ........................148
Pszichiátriai osztály – nõi .........................149
Sebészeti osztály ...............................189, 258
Sebészeti osztály – kezelõ .........................191
Sürgõsségi – diszpécser ............................380
Szülészeti osztály ......................................133
Szülészeti osztály – ambulancia ...............128

Urológiai osztály ........................................195
Urológiai osztály – kezelõ .........................277
Újszülöttosztály .........................................227

JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÁS
ELLÁTÓEGYSÉGEK MELLÉK

Audiológia .................................................249
Aneszteziológia – szakrendelés .................203
Belgyógyászat I. ........................................117
Belgyógyászat II. .......................................225
Be lgyógyászat III.

Foglalkozás-egészségügy ......................178
Be lgyógyászat

Endokrin-szakrendelés .........................178
Belgyógyászat IV. – diabetológia ...............184
Bõr- és nemibeteg-gondozó ......................102
CT ..............................................................354
Dietetika ....................................................264
Drogambulancia ........................................104
Fejlõdésneuorológia ..................................191
Fogászat ....................................................107
Fül-orr-gégészet ........................................108
Fejlõdésneurológia ....................................213
Gyermekgasztroenterológia ......................213
Gyermekneurológia ...................................213
Gyermekpulmonológia .............................426
Idegsebészet ..............................................239
Izotóp – diszpécser ....................................326
Kardiológia és szív-UH-vizsgálat ..............221

Központi laboratórium .............................362
Mammográfia ............................................130
Neurológia .................................................239
Onkológiai gondozó ..................................193
Ortopédia ...................................................209
Pszichológus-szakrendelés .......................199
Pszichiátriai szakrendelés .........................213
Pszichiátriai gondozó ................................198
Röntgen – diszpécser ................................360
Sebészeti szakrendelés ..............................229
Szájsebészet ..............................................194
Szemészet .................................................259
Terhesgondozó ..........................................288
Traumatológiai szakrendelés ....................103
Urológia .....................................................109
Tüdõgondozó ............................................187
Tüdõszûrõ .................................................186
Vérellátó-állomás .......................................127

EGYÉB
OSZTÁLYOK MELLÉK

Gyógyfürdõ – pénztár ...............................295
Gyógyfürdõ – reumatológia ......................274
Gyógyszertár .............................................431
Pénztár ......................................................177
Porta – kórház ...................................112, 196
Porta – diagnosztika..................................395
Porta – rendelõintézet ...............................111
Titkárság ............................................159, 197

T E L E F O N M E L L É K E K
CSONGRÁD MEGYEI DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ
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Szolgáltatások:

büfé, ebéd, szauna, masszázs

Kedvezményes belépők diákoknak és nyugdíjasoknak, illetve 18 óra után!

Nyitva tartás: hétfőn 8–16, keddtől péntekig 8–20,

szombaton és vasárnap 9–20 óráig

Dr. Bugyi István Kórház

Gyógyfürdő és Nappali Kórház
Szentes, Ady Endre utca 44.

Minősített gyógyvíz, értékes ásványi sók

Öt különböző hőmérsékletű kupolamedence

Egy télen sátorral fedett, udvari gyógymedenceMinősített gyógyvíz, értékes ásványi sók

Öt különböző hőmérsékletű kupolamedence

Egy télen sátorral fedett, udvari gyógymedence


