Bangkok Hospital Pattaya
“Itäisen Thaimaan johtava hoitolaitos”
Bangkok Hospital Pattaya, itäisen Thaimaan teknologisesti edistyksellisin
hoitolaitos, tarjoaa asiantuntevien lääkärien, ammattitaitoisen
henkilökunnan ja kehittyneen diagnostiikan avulla kokonaisvaltaista
sairaanhoitoa, johon paikalliset sairaalat eivät yleensä kykene.
1990 perustettu Bangkok Hospital Pattaya aloitti toimintansa sadalla
vuodepaikalla. Tänä päivänä sairaala on 15 kerroksinen ja 400
vuodepaikkainen itäisen Thaimaan johtava hoitolaitos, joka tarjoaa
asiakkailleen korkealaatuista ja kokonaisvaltaista hoitoa hyödyntäen uusinta
lääketieteellistä teknologiaa. Sairaalan palveluksessa on yli 90
erikoislääkäriä tavoitteenaan tarjota potilaillemme tehokasta täsmähoitoa,
joka perustuu huipputeknologian mahdollistamaan jo sairauden
alkuvaiheessa tapahtuvaan oikeaan diagnostisointiin.
Tunnettuna matkakohteena Pattaya toivottaa vuosittain tervetulleeksi
suuren määrän turisteja eri puolilta maailmaa. Sekä matkustavaisista että
itäisen Thaimaan teollisuusalueiden ulkomaalaisista asukkaista kertyy
sairaalle vuodessa yli 100.000 kansainvälista potilasta. Henkilökuntamme
puhuu englantia, mutta kielimuurien aiheuttamia ongelmia ehkäistäksemme
sairaala tarjoaa tulkkauspalvelua yli 20:lla eri kielellä. Panostamme myös
henkilökunnan monikulttuuriseen koulutukseen, jotta asiakkaamme saisivat
parasta mahdollista palvelua kulttuurista ja kielestä riippumatta.
Luonnollisesti suuri ja vähintäänkin yhtä tärkeä osa asiakaskuntaamme ovat
thaimaalaiset potilaat, jotka yhtälailla nauttivat ammattitaitoisen
henkilökunnan huomaavaisesta palvelusta Bangkok Hospital Pattayan
ylellisissä tiloissa.
Sairaalan saavuttamat julkiset tunnustukset ja palkinnot ovat koko
henkilökunnan väsymättömän ponnistelun ansiota. Jokapäiväisessä työssä
kohtaamamme ihmiset innostavat meitä jatkuvasti kehittämään
sairaanhoitopalvelujamme tavoitteenamme saavuttaa johtava asema
Thaimaan ja koillisen Aasian terveydenhuollossa.

KANSAINVÄLISTÄ LAATUA
Sairaala on omistautunut ylläpitämään johtavaa roolia
erikoissairaanhoidossa ja potilaamme voivat luottaa saavansa täällä yhtä
korkeatasoista hoitoa kuin kotimaassaan yhdessä perinteisen thaimaalaisen
vieraanvaraisuuden ja palvelualttiuden kanssa.
ENSILUOKKAISTA PALVELUA

Bangkok Hospital Pattayassa asiakkaat saavat nauttia ylellisistä hyvin
varustetuista tiloista ja henkilökohtaisesta palvelusta, joka yleensä
yhdistetään vain huipputason hotelleihin. Miellyttävä ymparistö auttaa
potilaita rentoutumaan ja nopeuttaa toipumista.
Palkinnot
-

Asian Hospital Management Award – vuonna 2004, 2005 ja 2006
Prime Minister’s Export Award – (Pääministerin antama
tunnustus parhaasta ulkomaalaisten keskuudessa tunnetusta
vientiyrityksestä) – vuonna 2003.

Tunnustukset
Hospital Accreditation (Tunnustus sairaalan jatkuvasti
korkealaatuisista,
kansainväliset
standardit
täyttävistä
terveydenhuoltopalveluista) – vuonna 2004
ISO 9001:2000 (Todistus palvelun kansainvälisesta tasosta) –
vuonna 2003
SYDÄNTAUTIEN KLINIKKA
Sydäntautien klinikkamme on itäisen Thaimaan kehittynein,
erikoislääkäreistä ja kirurgeista koostuvalla hoitotiimillamme on käytössään
kaikki tutkimuksissa ja toimenpiteissa tarvittavat uudenaikaisimmat
välineet. Klinikkaamme kuuluu mm. katetrisaatio laboratorio, sydäntehoosasto ja telemetri-monitoreilla varustettu kardiologianosasto. Tästä
johtuen alueen muut sairaalat ja lääkärit lähettävät meille potilaita
jatkotutkimuksia ja -hoitoa varten.
SYDÄNKUNTOUTUSYKSIKKÖ
Henkilökuntamme antaa neuvoja liikunnasta ja ravitsemuksesta,
suunnittelee potilaille yksilöllisiä kunto-ohjelmia ja rohkaisee terveiden
elämäntapojen noudattamiseen kuten tupakoinnin lopettamiseen ja
epäterveellisen ruokavalion välttämiseen. Kuntoutusyksikkömme tarjoaa
myös mahdollisuuden tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia
potilaita.
KUVANTAMISYKSIKKÖ
Kuvantamisyksikkömme on yksi Thaimaan kehittyneimmistä ja auttaa sekä
sairauksien diagnostisoimisessa että hoidossa. Edistyneellä
kuvantamistekniikalla pystytään kohdistamaan hoito entistä nopeammin ja
tarkemmin ja siten vähentämään sairaalassaolo- ja toipumisaikaa.
NEUROLOGIAN KLINIKKA
Neurologian tiimimme päivystää ympäri vuorokauden ja on jatkuvasti valmis
suorittamaan sekä magneetti- ja tietokonetomografiakuvauksia että
kiireellisia leikkauksia.
IHOTAUDIT JA KAUNEUS
Tämä moderni poliklinikka tarjoaa erilaisia kosmeettisia toimenpiteita mm.
nenäleikkauksia, silmäluomien ja rintojen kohotusleikkauksia, rasvaimuja

sekä uuden teknologian avulla annettavaa hoitoa selluliitin pysyväksi
vähentämiseksi. Kaikki kirurgiset toimenpiteet suoritetaan leikkaussalissa ja
leikkaavana lääkärinä on kosmeettisen kirurgian erikoislääkäri.
HÄTÄPALVELUKESKUS
Sairaalamme ensiapupoliklinikka päivystää 24 tuntia vuorokaudessa ja
erikoislääkärimme ovat aina hälytysvalmiudessa. Ensihoito- ja
sydänambulanssimme ovat varustettu hengityskonein, defibrillattorein ja
suonensisäisesti annettavin lääkkein samoin kuin sairaalan tehohoitoyksikkö
jotta tehokas ensihoito voidaan aloittaa jo matkalla sairaalaan.

KLINIKAT
- Sisätautien poliklinikka
- Diabetes ja endokrinologian poliklinikka
- Painonhallinta poliklinikka
- Gastrologian ja maksasairauksien poliklinikka
- Syöpätautien poliklinikka
- Munuaistautien poliklinikka
- Kirurgian poliklinikka
- Urologian poliklinikka
- Silmäklinikka
- Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka ja kuulonhuoltokeskus
- Naistentautien poliklinikka
- Terveystarkastukset
- Lastentautien poliklinikka
- Hammasklinikka
- Fysioterapiakeskus
- Allergia ja reumasairaudet
- Hemodialyysi
- Lasik Center
- Ortopedian poliklinikka
- Keuhkotautien poliklinikka
- Psykiatrinen poliklinikka
- Kuorsausklinikka
- Thorax-kirurgian poliklinikka
TEKNOLOGIA
- 64 leikkeen tietokonetomografia
- Magneettikuvaukset, MRI ja MRA 1,5 Teslan vahvakenttälaitteella
- 3-D ja 4-D ultraäänitutkimuslaitteet
- Mammografia
- Interventionaali radiologia
- DSI Telemetriatutkimukset ruoansulatuselinten ja verisuonien sairauksissa
- Sydämenkatetrisaatio laboratorio
- PAC – Digitaalinen kuva-arkistointijärjestelmä
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Website:
Email:

Bangkok Hospital Pattaya
301 Moo 6, Sukhumvit Road, K.M. 143,
Naklua, Banglamung, Chonburi
Thailand 20150
Puh: +66(0) 3825 9999 Contact Center 1719
Fax: +66(0) 3825 9990
http://www.bangkokpattayahospital.com
inquiry@bph.co.th

