Egészségügyi hírek

"Megágyazunk a színvonalas betegellátásnak# Program
Bajzát Olivér, a Politeon Alapítvány elnöke, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a
Sanofi-Aventis/Chinoin közrem!ködésének köszönhet%en az ország tizenegy $ köztük hét súlyponti $ kórháza
részesülhet az adományból, hogy ezáltal hozzájáruljanak
a magyarországi betegellátás színvonalának további emeléséhez.
A berni Inselspital lecseréli 3-5 éves ágyait, és jóléti karitatív szervezeteknek adományozza. Az ágyak több mint
felét a svájci Muntelier székhely! Politeon Alapítvány veszi
át, és adományozza a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak,
mely a Sanofi-Aventis/Chinoin támogatásával gondoskodik a magyarországi szétosztásról.
A Svájcban él" magyar üzletember, Bajzát Olivér, a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Sanofi-Aventis/Chinoin közös együttm!ködésének, a $Megágyazunk a színvonalas betegellátásnak% Programnak köszönhet"en az
ország tizenegy kórháza összesen négyszáz professzionális
betegággyal korszer!síti felszereltségét, mely kényelmesebbé teheti a betegek kórházban töltött idejét, és megkönnyítheti az ápoló személyzet munkáját. Ötven ágyat december
11-én ünnepélyes keretek között a Péterfy Sándor utcai
Kórház vezet"ségének adtak át a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és hazánk legnagyobb magyar-francia gyöker!
gyógyszergyárának képvisel"i.
A program keretében Dr. Budaházy Emil, a Péterfy Sándor utcai Kórház f"igazgatója és Dr. Sásdi Antal, a Pétery
Sándor utcai Kórház orvosigazgatója vehette át a kórházuk-

nak felajánlott ötven betegágyat. A $Megágyazunk a színvonalas betegellátásnak% Program támogatói és kedvezményezettjei remélik, hogy a kormányzati, az üzleti és a civil
szféra összefogásának köszönhet"en ezentúl is lehet"ség
nyílik majd a magyar gyógyintézmények felszereltségének
további fejlesztésére.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat négy évvel ezel"tt
már felajánlotta, hogy nagyérték!, mozgatható kórházi
ágyakat hoz be az országba az egészségügyi ellátás fejlesztésére. Akkor a szállítási költségek fedezete jelentett problémát, így most külön öröm, hogy a Sanofi-Aventis/Chinoinnak köszönhet"en az elképzelés most megvalósult.
A $Megágyazunk a színvonalas betegellátásnak% Program kedvezményezett kórházai
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Péterfy Sándor utcai Kórház (Budapest)
Uzsoki Kórház (Budapest)
Korányi Kórház (Budapest)
Jahn Ferenc Délpesti Kórház (Budapest)
Állami Egészségügyi Központ (Budapest)
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (Gy"r)
Megyei Csolnoki Ferenc Kórház (Veszprém)
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház (Miskolc)
Jósa András Megyei Kórház (Nyíregyháza)
Ceglédi Kórház (Cegléd)
Békés Megyei Képvisel"testület Pándy Kálmán
Kórház (Gyula)

Egészségügyi felhasználásra szánt táblagép a Fujitsu Siemens Computerst%l
Az IT-szállító a rugalmas és innovatív ESPRIMO MA
modellel b"víti átfogó egészségügyi megoldás-portfolióját.

A Fujitsu Siemens Computers kimondottan egészségügyi felhasználásra szánja fejlett új ESPRIMO MA
mobil PC-jét. A robusztus táblagép ideális munkatárs
a kórteremben és az ügyeleti hívások idején. A ventilátor nélküli gép tökéletesen sterilizálható a steril
környezetekben. Integrált nagy sebesség! 3G/UMTS
és WLAN technológiájával bárhol és bármikor elérhet"k a digitálisan archivált betegadatok, ami újabb
lépéssel hozza közelebb a $papírmentes% kórház
koncepciójának megvalósítását. A gép dupla SmartCard olvasója lehet"vé teszi a kényes betegadatok
biztonságos kezelését. Az ESPRIMO MA jól illeszkedik a Fujitsu Siemens Computers $Dinamikus Infrastruktúrák% szolgáltatásába, de a meglév" kórházi
IT-infrastruktúrába (pl. a felügyeleti rendszerbe) is
könnyen integrálható. Az ESPRIMO MA 2009 második negyedévében kerül piacra.
A kórházi környezetben meghatározó törekvés
a papíralapú dokumentáció digitális fájlokkal való

kiváltása. Ennek nyilvánvaló okai vannak: a pénzügyi szigor er"södésével a hatékony folyamatok
egyre fontosabb szerepet játszanak a szakrendel"k
és kórházak sikeres m!ködésében. Az orvosokat
jogszabályok kötelezik a kezelés és a gyógyszerezés
részletes dokumentálására, ám ezzel párhuzamosan
egyre kevesebb dolgozó jut a b"vül" betegállományra. Az óriási adattömeget nem lehet a hagyományos papíralapú folyamatokkal követni. Az archivált
papírdokumentumok mintegy 80 százaléka máris
módosításra szorul. Ahhoz, hogy az orvosok az
adminisztráció helyett a betegekre koncentrálhassanak, fejlett IT-infrastruktúrára van szükség.
A tárolómegoldások, szerverek és a sokféle menedzselt szolgáltatás mellett, a Fujitsu Siemens Computers $Dinamikus Infrastruktúrák% szolgáltatása
keretében kimondottan egészségügyi felhasználásra
szánt eszközöket is kínál a szakrendel"k és más
egészségügyi intézmények számára. Az ESPRIMO
MA a legújabb tagja ennek az egészségügyi portfoliónak.

Gy!r-Sopron megyében, B!sárkányban 2000 kártyaszámú vegyes háziorvosi
praxis eladó. A körzethez 4 szobás, központi f"téses szolgálati lakás tartozik
kett!s garázzsal. Betölthet! megbeszélés szerint bármikor.
Tel: 06-20-9215-896 Dr. Balázs Mihály szakf!orvos
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