A pályázat lehetőséget adott arra, hogy korszerű digitális rendszerű
röntgengépeket tudjunk beszerezni. A technológia rendkívül korszerű eszköz
alkalmazását jelenti a diagnosztikában. A technológia száraz, vegyszermentes
környezet barát, rendkívül gyors és megbízható. A cél, hogy egy környezetbarát,
gyorsan és pontosan dolgozó új technikát alkalmazzunk az által, hogy ezeket a
gépeket beszerezzük‐megvalósult.
A belgyógyászati diagnosztika során bátran és sokkal többször használjuk a
röntgent, mint diagnosztikai kisegítő vizsgálatot, mint korábban. A használata
igen gyors, nem igényel sok technológiai lépest, ezáltal egységnyi idő alatt sokkal
több páciens tudunk megvizsgálni, illetve az elkészített felvételek száma is nő. A
felvételek digitális módon készülnek. A digitálisan elkészített felvételek száma a
hagyományos technikával készített felvételek számát jelentősen meghaladja
ezért közvetlen bevétel növekedést is előidéz. A felvételek digitális tárolása
sokkal egyszerűbb. A felvételek elektronikus úton történő küldése, illetve a
speciális mérések elvégzése hihetetlenül leegyszerűsödött.
Az állatorvoslás egy speciális területe a szájüreg és fogászati ellátás az utóbbi
időben jelentősen fejlődik. A pályázat keretén belül lehetőségünk nyílt egy
speciális a kisállatok szájüregi, illetve fogászati diagnosztikáját elősegítő,
fogászati röntgenkészülék beszerzésére. A diagnózis felállításához ez a
berendezés ma már nélkülözhetetlen. A másik jelentős beruházás pedig a
fogászati kezelő egység. Ma a fogászati ellátás egyik legkorszerűbb
műszerparkját jelenti, ami elengedhetetlen a kiváló fogászati beavatkozások
elvégzéséhez.
Ezek a berendezések jelentős bevételbővülést tettek lehetővé. A forgalom
növekedése azt is jelentette, hogy az elmúlt hónapban még egy új asszisztens
felvételét is meg tudtuk valósítani. A létszám bővülése elengedhetetlen volt a
korszerű fogászati ellátás biztosításához. Tervünk az, hogy ha ilyen ütemben
tudjuk a fogászati ellátást bővíteni, akkor még egy asszisztenst és még egy fő
állatorvos munkaerőt is fel tudunk venni a jövőben.
Összességében elmondhatom, hogy a műszerpark bővülése nagyon gyors
fejlődét okozott a cég életében. Gyorsabb és hatékonyabb munkát tudunk
megvalósítani. A környezetünket kevésbé szennyezzük, hiszen nem használunk
már fel olyan anyagokat, amelyek a környezetre ártalmasak ennének. A
munkafolyamatok tervezése egyszerűbb. Az elvégezhető és tervezett műtétek
száma így gyarapodott.

