Mottó:
„Az ügyfél a legfontosabb látogatónk.
Nem függ tõlünk, mi függünk tõle.
Nem zavar bennünket, még ha úgy tûnik is.
Nem kívülálló, õ tesz szívességet, hogy bennünket
választott.”

Mahatma Gandhi soraival köszöntjük a
Szent Imre kórházban!

BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Hölgyem és Uram!
Kérjük olvassa el tájékoztatónkat, ismerkedjen meg
velünk!
Hitünk szerint Ön most egy olyan intézményben
kezelteti, gyógyíttatja magát, amelyben Európa
otthon van!
a múlt….
Gondolta volna, hogy
kórházunk helyén valamikor
egy hatalmas zöldségkert
büszkélkedett? Tulajdonosa
1853-ban kútásás közben
meleg, sós, keserûvízre
bukkant. A rövid idõn belül
megkedvelt sós vizû források
mellé fürdõházat és
ivócsarnokot , majd orvosi
felügyelettel ellátott
vendégházakat építettek.
1870-ben az „Erzsébet
Sósfürdõ” területén hat kút, az
Ilona, az Erzsébet királyné, a Heinrich, a Szent
István, a Széchenyi, valamint
a Deák Ferenc keserûvíz
f o r r á s o n t o t t a a
n õ g y ó g y á s z a t i ,
mozgásszervi, valamint
emésztõrendszeri
betegségekre ajánlott
gyógyvizet.
A II. világháború után született az a döntés,
melynek értelmében mégsem kell fürdõkórházat
létrehozni ezen a területen. Bár a kórház A épületét
még Nõgyógyászati Fürdõkórházként kezdték el
építeni, átadásakor 1950 június 20-án már Tétényi
úti Kórháznak nevezték el.
A másik két pavilon a C és a B épület 1972-ben,
illetve 1978-ban készült el, a kórházzal egybeépült
Bártfai utcai Szakrendelõt pedig 1973-ban nyitották
meg.

A jelen….
Ma a Szent Imre a fõváros egyik regionális ellátó
kórháza, több,mint kétszázezer felnõtt tartozik
hozzánk. Az intézet ellátja a dél-budai régió
lakosságát, a XI. és a XII.
kerületet, de hozzánk
tartozik még Törökbálint
és Biatorbágy is.
Kórházunk a szokásos
merev szerkezet helyett,
egy gondosan megtervezett új rendszerben
látja el önöket.
A Mátrix szisztéma betegközpontú- és nemcsak
szóban- rugalmasan alkalmazkodik a betegellátás
szükségleteihez. A gyógyítás- ami az orvos
munkája- szakmai profilokban történik, az ápolás
és az egyéb ellátás/ pld hotelszolgáltatás/
úgynevezett ápolási egységekben, ez pedig az
ápolók, szakdolgozók feladata.
Tu d j u k , h o g y ö n ö k
másfajta rendszert
szoktak meg, ezért
kérjük, hogy a könnyebb
tájékozódás érdekében
forduljanak bizalommal
az információs
munkatársainkhoz.
Bízunk abban, hogy
orvosaink és nõvéreink
türelme, empátiája,
udvariassága, profizmusa és betegközpontúsága
elnyeri tetszését!

Ha kíváncsi a kórház menedzsmentjére,
fõorvosaira, kattintson a honlapunkra.
www.sztimrehosp.hu
és nézze meg videó
klipünket!

Az “A” épület falán- ne lepõdjön meg! graffitiket
talál. Tehetséges fiatalok
készítették a
hatalmas
karakteres és a kórház
profiljához illeszkedõ
képeket, hogy elfedjék az
üres falakat . Ugye
mennyivel mutatósabb így?
Érdemes tudnia, hogy
ételválasztékunk vetekszik
egy éttermével, hiszen
legalább 70 féle menü készül
konyhánkban . Dietetikusaink a választék
összeállításakor figyelembe veszik a
legkülönfélébb betegségek kritériumait.
Ha ön, vagy ismerõse, barátja, munkatársa,
családtagja hotelszolgáltatásra vágyik, ezt is
biztosítjuk. Legolcsóbb tarifánk napi 8000 Ft, a
legdrágább 25.000 , amiért már külön apartmant
kaphat.
Amire büszkék vagyunk:
A “K” épület alapkõletétele.
A 653 ágyas Szent Imre kórház Sürgõsségi
Centrumával, az Operatív Szakmák, valamint a
Belgyógyászati Szakmák Mátrix szervezetével
jelenlegi formájában is
európai színvonalon látja el
betegeit. Ezt a színvonalat
emeli majd az új K épület.
8000 négyzetméteren, és
180 ágyon fogadja majd a
betegeket 2008 végén. A
kórház épülõ új szárnya a
fõváros, az Európai
Beruházási bank, valamint
egy Közép-magyarországi
Európai Uniós projekt
támogatásával készül, a
teljes beruházás összege
7,4 milliárd forint.

Sürgõsségi Betegellátó Centrum
Olajozott mûködése lehetõvé teszi, hogy a kritikus
helyzetbe került azonnal ellátásra szoruló betegek
késedelem nélkül orvosi segítséget kapjanak és a
megfelelõ helyre kerüljenek. A sürgõsségi
betegellátó egységben egymást mûszakonként
váltó teamek fogadják a betegeket, végzik az elsõ
vizsgálatokat. A diagnózis alapján pedig
megtervezik, majd megkezdik állapotuk
stabilizálását, az életveszély elhárítását, irányítják
optimális elhelyezésüket.
A mûszeres vizsgálatok, beavatkozások
végzéséhez a legmodernebb eszközök,
készülékek állnak rendelkezésükre.
Szülészeti Nõgyógyászati Profil
Ha éppen papás szülésre támad kedve, nálunk azt
is megteheti. Az országban elõször mi hoztuk létre
azt a szülõszobát, ami nem hasonlít a
hagyományoshoz. Ahol sarokkád, bordásfal,
szivacs, nagy labda, szülõszék várja a kismamát,
hogy kiválassza a vajúdásához leginkább
megfelelõ eszközt, helyzetet. Alternatív
szülõszobánk- ahol több, mint 4000 kismama
vajúdott már- 9 és félév alatt bizonyította , hogy a
környezet barátságossá, otthonossá tétele a
hagyományos szakmai figyelemmel párosulva
tovább erõsíti a gyermekvárás csodáját.
A Mona Lisa csoport segít önnek felkészülni a
szülésre, relaxációval
oldja szorongását,
feszültségét.
Igény szerint választhat egyágyas szobát is
/7000ft/nap/ .
A szülészet nyitott, a kismamák a vizit idején kívül
bármikor fogadhatják szeretteiket a társalgóban.

Lipid részleg
1978 óta mûködik , évrõl évre egyre több túlsúlyos
és elhízott beteg keresi
fel. Sajá
t statisztikánk szerint az elhízottak 44%-a a
cukorbetegséget megelõzõ állapotban van.
Esetükben 10 kilós fogyással a folyamat
visszafordítható. Az elmúlt évtizedekben 18.000
beteg vette igénybe kórházunk testsúlycsökkentõ
programját. A fogyókúra idején ásványi anyagokat,
vitaminokat és rostokat tartalmazó tablettákat is
adunk, amelyek kivédik a „ nagy fogyás” okozta
hiányállapotokat.
Az egyheti átlagos fogyás 4 kg körül van, ami az
otthoni diéta mellett heti 0,5 kilóval folytatható. A
lipid részleg az ország egész területérõl fogadja a
fogyni vágyókat. Mivel a kövérség nemcsak
esztétikai, sokkal inkább egészségügyi
probléma,ezért ajánljon bennünket barátainak
ismerõseinek!
Szakembereink
Kórházunk orvosi kara magasan képzett , közülük
többen 2-3 szakvizsgával rendelkeznek.
17 orvosnak van tudományos minõsítése:
12 kandidátus ,5 az orvostudomány doktora.
Az intézet jelentõs szerepet vállal a medikusok
gyakorlati oktatásában, a szakorvosképzésben,
illetve az orvos továbbképzésben is.
Közérdekû információk
A betegfelvételrõl
A betegek felvétele általában az adott osztályon
történik, az ügyeletes orvos, a fõnõvér, vagy az
osztályos adminisztrátor intézi.
A betegek elhelyezésérõl a Felvételi Iroda /F épület
földszint/ ad információt hétfõtõl csütörtökig 716.00 óráig, pénteken csak 15 óráig, szombaton
pedig 8-12.00 között.
Ne felejtsen el személyi igazolványt, tb. kártyát,
orvosi beutalót hozni magával!

Vallásgyakorlás
Az intézet területén található templomunkban
katolikus és protestáns istentisztelet is zajlik.

Legfontosabb szolgáltatásaink:
Nyilvános telefonok az “A” épület I. II. III. emeletén,
a “B” épületben minden szinten, a “C” épületben
pedig a földszinten, az I. és III. emeleten találhatók.
Büfé az F épület földszintjén várja önöket, , hétfõtöl
péntekig 7.30-tól- 16.00 óráig, szombaton 8-0011.30-ig. Mindhárom épület földszintjén
italautomata áll betegeink rendelkezésére.
Gyógyszereit kiválthatja a C épület földszintjén
mûködõ „ Forrás” patikában.
A kórház megközelítése:
A 7, piros7, 7/A , 14 és a piros 173 jelzésû
autóbuszok éppen a fõbejárat elõtt állnak meg.
A Szent Imre Kórház címe:
1135 Budapest Tétényi ú.12-16
Telefonszáma: 464-8600

Igyekszünk megszolgálni bizalmát!

Szent Imre kép (Csiksomlyó)

Szent Imre (Prokop Péter)
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