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A pályázat szakmai tartalma

A TIOP-2.2.6/12/1/B „Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvŊbeteg 
ellátás fejlesztésével” elnevezésŤ projekt 2,7 milliárd forintos ráfordításból 
valósult meg. A beruházás három projektelemre tagolható:
-  az 1.512 m2-en kialakított új épülettömb megépítésére, 
-  a fŊépület 2.023 m2-es területének komplett felújítására,
-  orvosi mŤszerpark megújítására.
A fejlesztés költségei fele-fele arányban oszlottak meg az építészet és az 
orvostechnológiai beszerzések között.
A beruházás eredményeként egy helyre, egymás közelébe kerültek az 
összetartozó betegellátó egységek, ezáltal mérséklŊdik a széttagoltság 
és jelentŊs mértékben növekszik a hatékonyság. Optimalizálódnak a 
betegutak, csökken a fertŊzésveszély és javul a munkabiztonság.



Az új, kétszintes épület zárt, különleges, 
konzolos hidakkal kapcsolódik a „C“ szárny 
I. és II. emeletéhez, amelyeken keresztül a 

fekvŊbetegek elkülönített 
útvonalon közelíthetik 
meg a mŤtŊblokkot.

Az új épület földszintjén kapott helyet a központi sterilizáló, melyet 
külön teherszállító lift köt össze az elsŊ emeleti, három aszeptikus mŤtŊt 
magába foglaló mŤtŊblokkal és egyben egy új, fedett mentŊbeállót is 
képez a sürgŊsségi betegellátó osztályhoz.

A központi sterilizáló kialakításával a jövŊben 
egy helyen történik az eszközök tisztítása, 
fertŊtlenítése, csomagolása és sterilizálása. 
A beruházás során a központi sterilizáló eszközparkja is megújult, a legkorszerŤbb 
gŊz sterilizáló autókláv, mosogatógépek, plazmasterilizáló és ultrahangos 
mosóberendezések beszerzésével.



Az orvosi mŤszerpark modernizálásánál a mŤtŊblokkba a legkorszerŤbb technikákat, 
többek között mŤtŊasztalokat, LED-es mŤtŊlámpákat, aneszteziológiai és sebészeti 
statív rendszereket, röntgen képerŊsítŊ berendezést, nagyfrekvenciás és ultrahangos 
égetŊ-vágót, valamint arthoszkópos tornyokat helyeztünk el. Az új gépparknak köszön-
hetŊen a jövŊben az eddiginél is nagyobb hangsúlyt helyezünk az ún. minimál-invazív 
beavatkozásokra.

Nagy elŊny az ilyen eljárással operált betegeknél (jellemzŊen vakbél, epehólyag, 
sérv stb.), hogy a mŤtéti fájdalom minimális, és miután kisebb a sebfelület, így 
a gyógyulási folyamat is sokkal gyorsabb, lerövidül a kórházban eltöltött idŊ és 
szekunder hatásként a beteg hamarabb kerülhet vissza a munkába.



A mai kor követelményeinek is megfelelŊ modern diagnosztikai eszközök, 
a kivitelezés részeként a régi épület földszintjét korszerŤsítve közel       
400 négyzetméteren kialakított Radiológiai Osztályon kaptak helyet.
A korszerŤsítésnek köszönhetŊen egy helyre került a CT, a digitális 
képfeldolgozású, korszerŤ röntgen és az ultrahang diagnosztika is, 
mindez a nap 24 órájában fogadó sürgŊsségi osztállyal egy szinten, 
annak közelségében.



Ma már a kórház rendelkezésére áll két direkt digitális, többfunkciós 
röntgen berendezés, egy minden igényt kielégítŊ felvételi- és egy 
átvilágító berendezés a hozzá kapcsolódó PACS rendszerrel. A PACS 
rendszer lehetŊvé teszi a különbözŊ eszközök által elŊállított digitális 
képi anyag egységes és intelligens kezelését, helyi és központi 
tárolását és visszakeresését. Mindezek a traumatológiai, sebészeti, 
belgyógyászati betegek differenciál diagnosztikai ellátását biztosítják. 
A 16 szeletes helicalis CT – a legújabb fejlesztésŤ informatikai 
háttérrel – speciális vizsgálatok elvégzését is lehetŊvé teszi.



Az Intenzív Osztályon csaknem 150 millió forint értékben fejlesztettük a  mŤszerparkot, 
az osztály mŤködésének negyven éve alatt nem volt példa ilyen mérvŤ fejlesztésre. 
Hat darab sterilizálható és röntgennel átvilágítható ágy beszerzése történt meg, 
melyekhez a felfekvések megelŊzését segítŊ matracok is tartoznak.



A nŊvérpultnál elhelyezkedŊ betegŊrzŊ monitorrendszert az új korszerŤ 
monitorok egészítik ki. Az osztály többek között gazdagabb lett egy 
nagyteljesítményŤ lélegeztetŊ géppel, egy defi brillátorral és különbözŊ 
infúziós pumpákkal. A géppark modernizálásával csökkenthetŊ lesz a nem 
kívánt események száma és biztonságosabbá válik az egészségügyi ellátás.



Az elmúlt években közel megkétszerezŊdött 
az ellátandó lakosság száma, illetve a korábbi 
idŊszakhoz képest jelentŊsen megnŊtt a 
születésszám, ezért a szülészeten is szükség-
szerŤ volt az eszközpark korszerŤsítése és az 
infrastruktúra fejlesztése.
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