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KAPOSVÁR | Az első hazai mobil CT szűrőállomást a Kaposvári Egyetem parkolójában adták át ünnepélyes keretek
közt szerda délelőtt. A magyarországi viszonylatban egyedülálló felszereltségű szűrőkamion költsége meghaladta a
százmillió forintot.

Az egészségügyben dolgozó szolgáltató cég, a Vatner Kft. ügyvezető igazgatója, Vati István egykor a Kaposvári Egyetem berkein belül dolgozott, s tíz
évvel ezelőtt fogalmazódott meg benne először a mobil diagnosztikai szűrőállomás hazai megvalósításának gondolata. – Ez a szűrőállomás a Nemzeti
Egészségügyi Szűrőprogram célkitűzéseinek mindenben eleget tesz – mondta az ünnepélyes átadáson Vati István. – A szűrőkamionban a
legkorszerűbb, alacsony sugárdózisú vizsgálatok elvégzésére alkalmas CT berendezés, ezen kívül általános belgyógyászati, kardiológiai, urológiai és
nőgyógyászati vizsgálatokra is felkészített ultrahang berendezés, EKG, vérnyomás- és vércukorszintmérő is van.
Mátrai Márta, a Magyar Országgyűlés háznagya köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy a szűrőállomás, mely világszínvonalú diagnosztikai
berendezéssel rendelkezik, nemcsak az egészségmegőrzést, a gyógyítást szolgálja, hanem nemzetközi kutatótevékenységnek is részese lehet.
– 2014 és 2020 között tízezer milliárd forintot meghaladó összeget kapunk az Európai Bizottságtól annak érdekében, hogy gazdaságunkat,
energetikánkat támogassuk – hangsúlyozta az átadón Komoróczki István, a Nemzetgazdasági Minisztérium Tervezéskoordinációért felelős
államtitkára. – Jó esély van arra, hogy nyár végére véglegesítik azokat az operatív programokat, amelyek konkrétan tartalmazzák, mire fordíthatjuk az
uniótól kapott pénzeket, s a kormány szeretné október középén kiírni a pályázatokat. Annak ellenére is hatalmas lehetőség ez Magyarország számára,
hogy az előbb említett tízezer milliárd forint némileg kevesebb, mint amit a 2007-2013-as időszakra kaptunk. Ennek egyébként sok köze van a
gazdasági válsághoz – mondta az államtitkár.
A Széchenyi Tőkealapot és az alapkezelőt a kormány hozta létre a Széchenyi Terv keretében,
mert szükség volt olyan tőkekonstrukcióra, mely a kkv-szektor hosszútávú fejlesztését képes
biztosítani. Csuhaj V. Imre, a tőkealap vezérigazgatója beszélt így köszöntőjében a magyar
gazdaság megújulásában betöltött szerepükről. – Tizennégy milliárdos forrást használunk fel az
ország területén – mondta –, ez csaknem száz vállalkozást fog érinteni 2015 végéig. Mi tehát
csendestársként tőkét fektetünk kisvállalkozásokba legföljebb 220-230 millió forint értékben annak
érdekében, hogy ezek a vállalkozások hitelezhetővé váljanak. Ilyen máshol is működik, ám mi
vagyunk az egyetlen olyan program, amit Magyarországról kezdeményeztek magyar viszonyok
értékelése alapján és fogadtak el, mint pénzügyi programot Brüsszelben. A befektetett pénzt
pedig a gyarapodásból szeretnénk visszakapni. Ez magyar modellnek tekinthető az unióban.

Kaposváron adták át az első hazai mobil CT szűrőállomást

László Imre, a Siemens egészségügyi szektor igazgatója cége szerepéről beszélt a magyar
egészségügy megújulásában, majd Szájer József, az Európai Néppárt képviselőcsoportjának alelnöke azt hangsúlyozta köszöntőjében, az elmúlt
időszak egyik legkiemelkedőbb eredménye, hogy az elkövetkező hét éves ciklusban Magyarország a második helyet foglalja el az egy főre jutó uniós
forrásokat tekintve.
Pelczné Gáll Ildikó, a Fidesz alelnöke szerint egy kiváló kezdeményezés és egy sikeres pályázatnak ötvözetét láthatjuk Kaposváron szűrőkamion
formájában – S külön öröm, hogy a kutatásfejlesztési részben magyar szakemberek működtek közre – hangsúlyozta az alelnök.
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EP-választás - Csökkenő
előnnyel vezet a Néppárt
Uniós szinten némileg csökkent az Európai Néppárt (EPP)
előnye a szociáldemokratákkal szemben az európai
parlamenti választás kampányában.

Öt és fél évet kapott Biszku Béla Kisöpörte Yvette a vizet
a Balatonból

A 92 éves volt állampárti vezetőt az 1956-os forradalmat
követő megtorlások miatt háborús bűntett és más
bűncselekmények miatt ítélték el.

SONLINE.HU A 128 centiméteres,
rekordmagas vízállás miatt a déli parton
szinte mindenütt ez a helyzet várható.

12 éves fiút gázolt
halálra a busz
HEOL.HU A zagyvaszántói gyermek az
úttesten haladt át, amikor egy kanyarodó
busz elgázolta.

Lopott Rippl-Rónai is előkerült a
Mégsem ölték meg
razzia során
BAON.HU Mednyánszky, Rippl-Rónai és Csók István
Jánoskát Kelebián
festményeit többek között autófelnikkel együtt lopta el a
kalocsai tolvaj.

BAON.HU Szállásadója valóban megverte a
férfit, de a boncolás szerint nem a
bántalmazásokba halt bele.

