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HASONLÓ TÉMÁK:

Kommentek

Több mint 1 milliárd forintos kormányzati támogatásból újul meg az SZTE fül-orr-
gégészeti klinikája. Új épületszárnyat alakítanak ki, amelyben modern műtők kapnak
helyet. Megújulnak a kórtermek, a szociális helyiségek, nyugat-európai színvonalú lesz
az ambulancia.

– A Szegedi Tudományegyetemnek ez az épület eredetileg raktárnak épült, korábban a
gyermekklinika elkülönítő részlegeként szolgált. 1964-ben hozták létre itt az önálló Fül-Orr-
Gége Klinikát. Azóta olyan szintű fejlődés következett be a szakmában, ami miatt ez az épület
már nem felel meg a modern kor követelményeinek – mondta Rovó László professzor.

Az SZTE Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Fül-Orr-
Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikájának igazgatója szerient ugyan az elmúlt húsz évben
történtek kisebb felújítások elsősorban alapítványi támogatásból, de a klinika struktúrája,
kapacitása nem változott. Az átalakítás a műtőket is érintette, technikai javulást
eredményezett, de a helyiségek továbbra is fele-harmad akkorák maradtak, mint ami elvárható
lenne. A helyzet akkor vált tarthatatlanná, amikor a gyermek fül-orr-gégészet is ebbe az
épületbe költözött. 2017-ben a klinikán már 75 ezer járó és közel 4 ezer fekvőbeteget láttak el.

Várhatóan idén ősszel kezdődnek meg a munkálatok, a felújítást 2020-ban fejezik be.

(Forrás: szte.hu)

0 hozzászólás Rendezés: 

Facebook Hozzászólások modul

Legújabb

Hozzászólás írása...

Két kocsi karambolozott Csongrád és
Szentes között

KÖVETKEZŐ

 Kispályás tornát rendeznek
Móravároson

OLVASTA MÁR?

FRISS NÉPSZE

Most műtik
Vadaspark s

TUDOMÁNY

Bakondi Gy
kötelezi a v

HÍRZÓNA 20

Változik a v
szombaton

HÍRZÓNA 20

Új irány jön
HÍRZÓNA 20

Ismét nekim
Péternek

KÖZÉLET 201

POLITIKA KÖZÉLET HÍRZÓNA SZÓRAKOZÁS SPORT KÖZÖSSÉG

 

https://szegedma.hu/rovat/egyetem
https://szegedma.hu/author/rothbalazs
https://szegedma.hu/2018/04/teljesen-megujul-az-egyetem-ful-orr-gegeszeti-klinikaja
mailto:?subject=Teljesen%20meg%C3%BAjul%20az%20egyetem%20f%C3%BCl-orr-g%C3%A9g%C3%A9szeti%20klinik%C3%A1ja&BODY=I%20found%20this%20article%20interesting%20and%20thought%20of%20sharing%20it%20with%20you.%20Check%20it%20out:%20https://szegedma.hu/2018/04/teljesen-megujul-az-egyetem-ful-orr-gegeszeti-klinikaja
https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?api_key=1952853704741374&channel_url=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FFdM1l_dpErI.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df68d3be2915578%26domain%3Dszegedma.hu%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fszegedma.hu%252Ff17b587ec0ccf54%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=https%3A%2F%2Fszegedma.hu%2F2018%2F04%2Fteljesen-megujul-az-egyetem-ful-orr-gegeszeti-klinikaja&locale=hu_HU&numposts=5&sdk=joey&skin=light&version=v2.3&width=100%25
https://szegedma.hu/2018/04/ket-kocsi-karambolozott-csongrad-es-szentes-kozott
https://szegedma.hu/2018/04/kispalyas-tornat-rendeznek-moravaroson-majusban
https://szegedma.hu/2018/04/most-mutik-igort-a-szegedi-vadaspark-sziberiai-tigriset
https://szegedma.hu/2018/04/bakondi-gyorgy-a-kormanyt-kotelezi-a-valasztok-dontese
https://szegedma.hu/2018/04/valtozik-a-vonatok-menetrendje-szombaton
https://szegedma.hu/2018/04/uj-irany-jon-a-gazdasagban
https://szegedma.hu/2018/04/ismet-nekimentek-marki-zay-peternek
https://szegedma.hu/rovat/politika
https://szegedma.hu/rovat/kozelet
https://szegedma.hu/rovat/hirzona
https://szegedma.hu/rovat/szorakozas
https://szegedma.hu/rovat/sport
https://szegedma.hu/rovat/kozosseg
https://www.facebook.com/szegedma/
https://www.youtube.com/user/szegedma
https://szegedma.hu/

