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Az Albert-Schweitzer Kórház – Rendelőintézet (ASK) Heves megye egyik 

legnagyobb egészségügyi intézménye, melynek területi ellátási 
kötelezettsége a Hatvani- és Aszódi járás 26 településére terjed ki. A 

Kórház ellátási körzetébe tartozó (a területi ellátási kötelezettség 
értelmében szakterületenként változó) 83.611 – 209.000 fő egészségügyi 

ellátását 563 fős személyzettel (statisztikai létszám) biztosítja az 
intézmény. Az ASK infrastruktúrájának korszerűsítése ugyan megtörtént 

az elmúlt években, ill. jelenleg is folyamatban van pályázati 
támogatásokból, de még számos területen szükség lenne a meglévő 

eszközpark korszerűsítésére. Az egyik ilyen terület a radiológia, ahol 
jelenleg két középszintű ultrahang készülék áll rendelkezésre, ezekkel 

történik a járó- és a fekvőbeteg ellátás pácienseinek vizsgálata. Ez 

sokszor hosszas várakozást és zsúfoltságot okoz. Annak érdekében, hogy 
elkülöníthető legyen a két ellátási forma, szükséges lenne még egy 

prémium minőségű ultrahang beszerzése, amely csak a fekvőbeteg 
ellátást szolgálná ki. A projekt megvalósításának indokai tehát a 

következők: Az Észak-magyarországi régió és benne Heves megye 
lakosságának egészségi állapota lehangoló, az országos átlagnál is 

rosszabb mutatókkal rendelkezik. Az egészségügyi ellátás tehát a 
megyében az országos átlagnál nagyobb terhelésnek van kitéve a 

lakosság rosszabb egészségügyi állapota, ill. az időskorú népesség magas 
aránya miatt. Az intézmény járóbeteg szakrendelésein 2016-ban mintegy 

430.000 esetet láttak el, fekvőbetegként 11.456 esetük volt. A radiológián 
mindössze két ultrahang készülék áll rendelkezésre, ezekkel kell vizsgálni, 

mind a járóbeteg, mind a fekvőbeteg ellátás pácienseit. Ez folyamatos 
megterhelést jelent mind a személyzet, mind az eszközök számára, a 

betegeknek pedig hosszú várakozást okoz. A meglévő ultrahang 

készülékek nem képesek beolvasni a CT és MR berendezések által 
készített képeket, ami így tovább lassítja az ellátást. A fentiek alapján az 



ASK által megvalósítani kívánt projekt átfogó célja a legkorszerűbb 
egészségügyi technológiák bevezetése az intézmény működésébe és ezen 

keresztül az ellátási kötelezettségébe tartozó és az ellátást igénybevevő 
lakosság egészségi állapotának javítása, körükben jelentős 

egészségnyereség elérése. A pályázat további célja az egészségügyi 
dolgozókra nehezedő nyomás csökkentése, a betegellátás minőségének 

javítása, a betegek és hozzátartozóik elégedettségének növelése, valamint 

a magas színvonalú egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés területi 
kiegyenlítése. A projekt konkrét célja egy prémium minőségű ultrahang 

berendezés beszerezése a Radiológiai Osztályra, amely kizárólag a 
fekvőbeteg ellátást szolgálja ki. A korszerű ultrahang berendezés fúziós 

képalkotással rendelkezik, kapcsolódni képes a meglévő CT és MR 
berendezéshez, megjeleníti az ott készült felvételeket, így a vizsgálat 

közben azok összehasonlíthatóvá válnak. Ennek köszönhetően egyrészt 
gyors és pontos diagnózist lehet felállítani, másrészt pedig felgyorsul a 

betegellátás. Az ultrahang berendezés költsége bruttó 46.439.666 Ft. Az 
előkészítési és projektmenedzsment költségekkel együtt a teljes projekt 

költsége 49.025.526 Ft. A beruházás teljesen előkészített és 12 hónapon 
belül megvalósítható. 

 
A projekt eredményeként: 

- csökken a dolgozók leterheltsége és a vizsgálatok esetében a 

várakozási idő, 
- az ultrahang segítségével gyors és pontos diagnózis állítható fel, 

amelynek köszönhetően javul az ellátás eredményessége, 
- a magasabb színvonalú betegellátásnak köszönhetően rövidül az ellátás 

időtartama, a beteg gyorsabban felgyógyulhatnak és állhatnak ismét 
munkába, 

- az érintett lakosságnál jelentős egészségnyereség érhető el, 
- a hatékonyabb ellátás egyben csökkenti az ellátási költségeket, így 

elősegíti a Kórház hosszú távon is fenntartható működésének elérését, 
- a hátrányos helyzetű térség lakossága – 164.000 fő – hatékonyan 

működő, magasabb színvonalú egészségügyi szolgáltatásokban 
részesül, amely elősegíti az ellátás területi kiegyenlítődését. 

Összességében tehát a projekt megvalósítása elősegíti a pályázati 
felhívásban megfogalmazott célkitűzések teljesítését. 


