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Szentesi kórház: 120 millió fejlesztésre
SZABÓ C. SZILÁRD
2008.12.10. 16:00

Szentes - Felújították és bıvítették a szentesi kórház szülészeti mőtıjét és
gyermekgyógyászati osztályát, amelyet ünnepélyes keretek között tegnap adtak
át hivatalosan. A pályázaton elnyert 120 millió forintból újabb osztályokat
újítanak fel és korszerő mőszereket is beszereznek Szentesen.
Hírlevél feliratkozás
– Örömünnep a mai nap a szentesi Dr. Bugyi István
Kórházban, hiszen a struktúraátalakítási pályázaton
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
elnyert 120 millió forintból olyan beruházás valósult
amelyben megerısítem a
meg, amelynek köszönhetıen korszerőbb körülmények
feliratkozást.
között dolgozhatnak az orvosok és ápolók – mondta
név
köszöntıjében Magyar Anna, az intézményfenntartó
megyei önkormányzat elnöke, aki Mikulás-csomagot is
e-mail cím
adott a gyermekgyógyászati osztály kis betegeinek.
OK
Halmai László, a megyei közgyőlés vagyongazdálkodási
bizottságának szentesi vezetıje azt hangsúlyozta:
Milyen a legutóbbi hírlevél?
mindennap meg kell ünnepelni a városi kórház
elhivatott orvosait és szakdolgozóit. A tulajdonos
szentesi önkormányzatot Szőcs Lajos alpolgármester képviselte az avatóünnepségen,
amelyen jelen volt Farkas Sándor országgyőlési képviselı is.

Magyar Anna, Ugocsai Gyula és Várkonyi Ágnes a felújított mőtıben.
Fotó: DV

A 25 ágyas csecsemı- és gyermekgyógyászati osztály a kórház legrégebbi épületébıl
költözött át a szülészeti osztály egykori, frissen átalakított részlegébe – tudtuk meg
Tóth Edit osztályvezetı fıorvostól. A szentesi kórház jelenleg pavilonrendszerben,
több mint 15 épületben mőködik. Halmai szerint az lenne az optimális, ha egy
épületben üzemelne a kórház, de ahhoz 14 milliárd forintra lenne szükség, ami a
jelenlegi helyzetben csak vágyálom. Különleges nap volt tegnap a szülészeten, ahol a
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vendégek és a sajtó képviselıi bejárhatták a mőtıket. Emiatt keddre nem is
terveztek operációkat – tudtuk meg Ugocsai Gyula osztályvezetı fıorvostól. Várkonyi
Katalin fıigazgató azt hangsúlyozta, hogy az elnyert pénzbıl 71 millió forintot
költöttek, költenek az átépítésekre, felújításokra, 49 milliót pedig
eszközbeszerzésre. A két, újonnan átadott egységgel ugyanis nem áll le a munka. A
gasztroenterológiai szakrendelés például modern videoendoszkópot, a traumatológia
képerısítıt, a szülészet pedig 4 millió forintért új mőtıasztalt kap a mostani 39 éves
helyett.
Weisz Péter: Csıdbıl a káoszba
Az ünnepséget követı sajtótájékoztatón Weisz Péter, a szentesi kórház tavaly
májusban kinevezett megyei önkormányzati biztosa elmondta: szerinte a jelenlegi
egészségpolitika a csıdbıl a káoszba vezet. A biztos katasztrofálisnak nevezte a
kórházak finanszírozását, amelyek szerinte komoly likviditási gondokkal küszködnek.
Csak remélni tudom – hangsúlyozta –, hogy egyszer értékén finanszírozzák majd a
magyar egészségügyet. Elhangzott: a magyar kórházak összes lejárt
tartozásállománya meghaladja a 68 milliárd forintot. Szentesen ez a szám 250 millió
forint.
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