Megújult a kiskunhalasi kórház radiológiai osztálya
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Vadonatúj, korszerű radiológia
a Semmelweis Halasi Kórházban
Új berendezésekkel gyarapodott a régió kórházi ellátása
A több mint 3 milliárd forintos, a társadalmi infrastruktúra fejlesztését célzó (TIOP 2.2.4)
uniós alapokhoz benyújtott sikeres pályázati projectjének részeként megvalósult a
Semmelweis Halasi Kórház röntgen-berendezéseinek cseréje, illetve egy új CT
beszerzése. A gyors és sikeres előzetes eljárás eredményeként – a berendezéseket már
novemberben leszállítják az intézménynek, és ezeket novemberben állítják működésbe.
Az új 16 szeletes CT-gép és a három új, digitális röntgenberendezés, helyszíni mobil rtg
gép, foszforlemzes mammográfiás kazetta rendszer, digitális képleolvasó és az ezekhez
tartozó PACS (leletezést és archiválást lehetővé tévő számítástechnikai) rendszer révén
az év végére egy egészen új radiológiai osztály fogadja az ellátási térség járó- és
fekvőbetegeit.
A beszerzés értéke bruttó meghaladja a 330 millió forintot. A legkorszerűbb technika
segítségével kor színvonalának megfelelő digitális technikával, magas szakmai igényeket
is kielégítő, gyors, betegközpontú ellátás valósítható meg. A hagyományos röntgen film
képalkotást teljes egészében digitális technika váltja fel.
A
TIOP-program,
keretében
egyébként
Új
épületrésszel,
korszerű
orvosi
berendezésekkel, új informatikai és betegirányítási rendszerrel gyarapodik a
közeljövőben a kiskunhalasi kórház, amely csaknem 40 éves fennállása óta most először
részesül fejlesztési célú támogatásban. Sikeres beruházásával a súlyponti intézmény a
térség egyik legjobban felszerelt, több új technológiát és betegközpontú szolgáltatást
nyújtó kórháza lesz.
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Semmelweis Halasi Kórház NP Kft. A Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. a Bács-Kiskun
megye középső és déli térségének több mint 30 településén élő 150 ezer ember kórházi ellátását
biztosítja. Az intézmény több mint félezer ágyon fogadja a betegeket. Szakrendelésein évente
átlagosan 500 ezer orvos-beteg-találkozás történik, míg a mátrix-rendszerű fekvőbeteg-ellátásban
évente 22 ezer beteg gyógyítását végzik el. A mintegy 3 milliárd forint éves árbevételű
intézményben több mint 60 orvos tevékenykedik; a kórház összességében több mint 700 ember
munkahelye.
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