
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az OEP és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által 

kiírt közös pályázat keretein belül a „Fekvőbeteg szakellátó intézmények támogatására - a 

gazdaságilag hatékony struktúra- átalakításhoz, ehhez kapcsolódó szakmai és/vagy működési 

koncentrációt szolgáló fejlesztések megvalósítására” című, ÁEEK_OEP_EMMI-2016/1 

azonosítószámú projekt keretében összesen 105.489.048 forint támogatásból folytatódnak az 

Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet költséghatékony működtetését szolgáló fejlesztések. 

Jelen pályázat keretében Intézményünk három jelentős költségmegtakarítást eredményező beruházás 

megvalósítására nyert támogatást. 

 

1.) Albert Schweitzer Kórház– Rendelőintézet aszódi Szakrendelőjében Tüdőgondozó kialakítása 

telephely összevonással – 61.118.182 Ft.  

Felújítás, bővítés, átalakítás, korszerűsítés 

keretében: az aszódi tüdőgondozó épületében 

lévő funkció áttelepítése történt meg, a 

szakorvosi rendelő épületébe gazdaságos 

üzemeltetésre való áttérés érdekében. A 

kialakított új alaprajzi elrendezés lehetőséget 

adott arra, hogy a tüdőszűrő, tüdőgondozó, 

illetve a járóbeteg ellátáshoz kapcsolódó egyéb radiológiai igényeket időben elkülönítve 

egymástól elvégezzük az adott területen. Jelen pályázati forrásból valósul meg az Aszódi 

Szakrendelő átalakítása, mely lehetőséget teremt a tüdőgondozó beköltöztetésére, így az aszódi 

telephelyen is centralizáltan egy telephelyen belül vehető igénybe valamennyi egészségügyi 

szolgáltatás a lakosság számára. A telephelyek összevonásával jelentős működési költség 

takarítható meg ugyanakkor a betegek ellátása, diagnosztikája gördülékenyebbé vált.  

Jelentős működési költséget lehet így megtakarítani, hiszen a korszerűtlen, túlzott alapterületű 

tüdőgondozó épület teljes éves működési költsége így megtakarítható.  

 

2.) Eszközbeszerzés kertében közös pályázatot 

nyújtottunk be a Bugát Pál kórházzal melynek 

támogatási összege 36.493.450 Ft. 

A pályázati forrásnak köszönhetően a hatvani 

kórházban eszköz és gépjármű beszerzéssel 

biztosítható a konyha kihasználtságának és a 

betegélelmezés színvonalának költséghatékony 

növelése, míg a gyöngyösi kórházban a tálaláshoz-



mosogatáshoz szükséges eszközök beszerzése. A térségi együttműködéssel a gyöngyösi 

kórházban feladatot ellátó külső működtetőtől a tevékenység intézményi keretek közé kerül, 

ezzel is csökkentve a működési költségeket. 

A hatvani és gyöngyösi Kórházak közötti szinergiák kihasználása érdekében a két kórház 

Vezetősége a közös konyha megvalósítása mellett döntött. A Gyöngyösi Kórháznak jelenleg 

nincs ehhez semmilyen infrastruktúrája, külső szolgáltató biztosítja az élelmezést. Hatvanban 

pedig meglévő ~800 adagos konyha működik. A szállítás badellás kiszerelésben történik 

melegen. Az ehhez szükséges berendezések és eszközök képezik a közbeszerzés tárgyát. Az 

eszközök számának meghatározásánál nem csak a szállítandó étel mennyiségét kellett 

figyelembe venni, hanem a tervezett diéták 

számát is. A szállító eszközök kiválasztásánál fő 

szempont, hogy az ételeket melegen kell tartani 

és amennyiben 3 órán belül történik a leszedéstől 

a tálalás, akkor nincs szükség újra hőkezelésre. 

Mivel nem kívánunk Gyöngyösön melegítő 

konyhát kialakítani, csak tálalót, így szükség van 

olyan eszközökre, melyek nem csak 

hőszigeteltek, hanem képesek megfelelő 

hőmérsékleten tartani az ételeket.  

 

 

3.) Eszközbeszerzés kertében pályáztunk a teleradiológiai rendszer kiépítésére. 7.620.000 Ft 

összegben.  

A teleradiológiai alrendszer célja, hogy a 

képalkotó modalitásokon keletkező 

vizsgálati anyagot helytől függetlenül 

lehessen leletezni a nap bármely szakában. 

Magyarországon egyre csökken a 

kórházakban dolgozó radiológusok száma, 

illetve területi eloszlásuk nagyon egyenetlen. 

A teleradiológia képes ezen egyenlőtlenségeket kiegyenlíteni, ezzel az ellátás színvonalát ott is 

javítani, ahol nincs állandó radiológusi jelenlét. A teleradiológia bevezetésével nő az UH 

diagnosztika kapacitása, csökken a RTG- és UH diagnosztika ellátási bizonytalansága, 

munkaidőben megoldottá válik a hagyományos RTG diagnosztika 30 percen belüli átlag 

leletezése. 

Ezen fejlesztés megvalósulását követően cél a teljes körű teleradiológiai háttér kiépítése térségi 

intézményközi együttműködéssel. A további intézményközi fejlesztés elősegíti a struktúra 



átalakítást, támogatja a szakmai erőforrás koncentrációt. Növeli a diagnosztikai szolgáltatás 

biztonságát, javítja a szolgáltatás minőségét és a betegek szolgáltatási komfortját a 

leletmegfordulási idő csökkentésével. Nagymértékben csökkenti az intézmények humán 

erőforrás problémáit és egyértelműen elősegíti az egy aktív ágyszámra jutó költségcsökkentést. 

 


