A beszerzett diagnosztika berendezés ünnepélyes átadása
SKHU/1902/4.1/104 azonosítószámú
„Két határmenti kórház együttműködése a gasztroenterológia területén” projekt kapcsán
„Improving the level of cooperation of two cross-border hospitals in the field of gastroenterology”

A szlovák oldalon a Losonczi Kórház, a magyar oldalon pedig a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház
együtt pályázott az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében.
A Szent Lázár Megyei Kórház a támogatási összeg jelentős részét egy komplett „EVIS XI”
endoszkópos rendszer beszerzésére fordította, amely Magyarországon elsőként, Kórházunkban
került ünnepélyes, sajtónyilvános átadásra.
Az eseményen, az írott- és elektronikus sajtó képviselői is megjelentek.
Vámos Anett a projektiroda vezetője bemutatta és köszöntötte az elnöki asztalnál helyet foglaló:
Dr. Szabó Géza urat, kórházunk főigazgatóját,
Dr. Kadlótné Klement Szilvia asszonyt, kórházunk ápolási igazgatóját,
Dr. Koronczi Dániel urat, a gasztroenterológiai osztály osztályvezető főorvosát.
valamit az átadásra kerülő gasztroenterológiai tornyot telepítő cég képviseletében,
Groó Márk urat, az Anamed Kft. cégvezetőjét és
Kiss László urat, az Anamed Kft. kereskedelmi képviselőjét.
A képen balról jobbra: Kiss László, Groó Márk, Dr. Szabó Géza, Dr. Kadlótné Klement Szilvia, Dr. Koronczi Dániel, Vámos Anett

Fotó: Gyurkó Péter© - SZLMK

Elsőként Dr. Szabó Géza úr, a Szent Lázár Megyei Kórház főigazgatója (a képen középen), egy
diavetéssel illusztrált bemutatóval nyitotta meg a sajtótájékoztatót. (Az előadás megtalálható a honlapon)
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Főigazgató úr előadást követően Dr. Koronczi Dániel úr a Gasztroenterológiai osztály osztályvezető
főorvosa, hogy ismertette a fejlesztés jelentőségét.
A képen balról jobbra: Kadlótné Klement Szilvia, Dr. Koronczi Dániel
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Az ismertetést követően Groó Márk cégvezető úr részletezte, mit jelent ez az új innovatív technológia.
Az esemény hivatalos részének lezártával, a berendezés kapcsán, kötetlen beszélgetésre került sor.
A képen balról jobbra: Dr. Koronczi Dániel, Kiss László, Dr. Szabó Géza és a sajtó munkatársai

Fotó: SZLMK©

A 2020. 09. 01-től 2021. 12.31-ig tartó projekttel, az info-kommunikációs technológiákon keresztül
összekapcsolt innovatív technológiák révén, valamint közös orvosi, szakszemélyzeti konzultációkkal
segítjük elő a két kórház közötti szakmai együttműködést, növelve ezzel a lakosság számára elérhető
ellátás színvonalát Banská Bystrica és Nógrád megye területén.
https://www.facebook.com/concretemediakft/videos/167927341859464
https://www.facebook.com/100049813089741/posts/279714080365693/?sfnsn=mo
Salgótarján, 2021. április 21.
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