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Konzultációs napot tartottunk a partner kórház vezetőivel és orvosival 

az 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 Losonci Kórház, a magyar oldalon pedig a salgótarjáni Szent Lázár Megyei 
Kórház együtt pályázott az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési 
Program keretében.  

2021. áprilisában az I. Belgyógyászat-Gasztroenterológiai osztályon állt a gyógyászai munka 
szolgálatába, a pályázati forrásból beszerzett komplett endoszkópos rendszerünk. 

Cél, hogy a szakorvosok, határ mindkét oldalán rendszeresen, a diagnosztikai felvételeket 
tudjanak megosztani egymással konzultáció, illetőleg ritkán előforduló alkalmazásoknál 
esettanulmány katalógus összeállítására. 

A cél elérésének jelentős állomásaként érkezett konzultációra a partner kórház vezetősége és 
szakorvosai. 

Elsőként Dr. Szabó Géza kórházunk főigazgatója köszöntötte a vendégeket. 

 

A szemközti asztalnál balról jobbra Dr. Koronczi Dániel, az I. Belgyógyászat-Gasztro-
enterológiai osztályt vezető főorvosa, Dr. Szabó Géza főigazgató, MUDr. Julius Höffer – a 
Losonci Kórház törvényes képviselője / vezérigazgatója, MUDr. Gábor Miroslav – a Losonci 
Kórház gasztroenterológusa. 
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A kölcsönös bemutatkozás után Kiss Gábor úr, a Losonci Kórház projektmenedzsere 
ismertette a projekt jelenlegi állását és az elkövetkezendő időszak terveit. 

 

Kiss Gábor projektmenedzser úr a beszámolóját tartja. 

 

A szakmai részre áttérve, Dr. Koronczi Dániel, az I. Belgyógyászat-Gasztroenterológiai 
osztályt vezető főorvosa foglalta össze a szakmai előzményeket. 
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Ezt követően, Dr. Koronczi Dániel főorvos úr esettanulmányokon resztül mutatta be az új 
készülék egyedülálló lehetőségeit. 

  

Dr. Koronczi Dániel főorvos úr egyik esettanulmány bemutatása közben 

 

A konzultáció hallgatósága 
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Az esettanulmányok megbeszélése után, a szlovák kollégák ellátogattak a Gasztroenterológiai 
osztályra, ahol a tényleges vizsgálat közben is tanulmányozták a készülék működését. 

 

A szakmai részt magyaros vendéglátás követte. 

 

A vezetőség és a szakemberek, fehér asztal melletti kötetlen beszélgetéssel zárták a jól 
sikerült rendezvényt. 

Salgótarján, 2021. szeptember 10. 


