
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
SAJTÓKÖZLEMÉNY 
Hatvan, 2014. október 08. 
 
Csúcstechnológia épül a hatvani kórházban 
 
A régió legkorszerűbb műtőblokkja épül meg a hatvani Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézetben a TIOP-2.2.6/12/1/B „Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg 
ellátás fejlesztésével” elnevezésű uniós pályázatnak köszönhetően. 
 
Négy évvel ezelőtt hatvan város önkormányzata úgy döntött, az azt megelőző 
városvezetéssel ellentétben, hogy a hatvaniaknak és a térségnek szüksége van erre a 
kórházra. Az elmúlt években, főként helyi önkormányzati támogatással és Európai Uniós 
forrásból megvalósult fejlesztéseknek, valamint a mai alapkőletétellel induló beruházásnak 
is köszönhetően a hatvani Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet a régió 
legkorszerűbben felszerelt, kiemelkedő egészségügyi központjává válhat. 
 
TIOP-2.2.6/12/1/B „Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás 
fejlesztésével” elnevezésű projekt keretében, 2,2 milliárd forintos ráfordítással, valósul 
meg egy új bővítmény, amely a földszinten a központi sterilizálót, az emeleten három 
aszeptikus műtőt foglal magában és egyben egy új, fedett mentőbeállót is képez a 
sürgősségi betegellátó osztályhoz. Az új létesítmény mellett a meglévő épületben 
felszabaduló területek átépítésével a földszintre kerülhet a teljes képalkotó dignosztikai 
egység, valamint korszerűsödik a szülészet és a szeptikus műtéti ellátás területe is. 
Mindez kiegészül az orvostechnológiai eszközpark közel egymilliárd forintos 
megújulásával. 
 
A beruházás három projektelemre tagolható: az 1.512 m2-en kialakítandó új épülettömb 
megépítésére, a főépület 2.023 m2-es területének komplett felújítására, valamint az orvosi 
műszerpark megújítására. 
 
A beruházás eredményeként egy helyre, egymás közelébe kerülnek az összetartozó 
betegellátó egységek, ezáltal mérséklődik a széttagoltság és jelentős mértékben 
növekszik a hatékonyság. Optimalizálódnak a betegutak, csökken a fertőzésveszély és 
javul a munkabiztonság. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

A sürgősségi ellátás közelébe kerülő műtők, a sterilizáló és a korszerű diagniosztika 
sokkal gyorsabb és szakszerűbb állapotfelmérést valamint döntési lehetőséget 
eredményez. 
 
Az orvosi műszerpark megújításával, az orvosi és ápolási munkát megkönnyítő a 
korszerű, hatékony betegellátást elősegítő eszközökkel szerelik fel a kórházat.  
 
Szabó Zsolt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztés - és klímapolitikáért, valamint 
kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára elmondta, hogy a Magyar Kormány 
célkitűzése egy hatékony, jól működő egészségügyi rendszer felállítása. 
 
Fontos a gyors, pontos, precíz ellátás. Ezzel a beruházással a térségben 220 ezer fő 
kapja meg ezt a lehetőséget. Ez a fejlesztés valamennyi kórházi osztály munkáját segíteni 
fogja, mert egységes rendszert képvisel és így jó példa lesz az országos egészségügyi 
ellátást illetően is. 
 
Hangsúlyozta, hogy a mai nap egy kimozdíthatatlan fundamentumot teszünk le ezzel az 
alapkővel. 
 
Horváth Richárd Hatvan Város polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármestere örömét 
fejezte ki, hogy ezen a napon ismét a kórház egyik jelentős fejlesztését indíthatjuk el. 
Köszöntőjében kifejtette, hogy a HospInvest időszak után ez már a harmadik nagy projekt 
a hatvani Kórházban, melyet ebben a négy évben közös összefogással tudtak 
megvalósítani. Köszönetét fejezte ki a kórház dolgozóinak és a jelenlegi kormányzatnak. 
 
Dr. Reiter József a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési 
Intézet térségi menedzsmentért felelős főigazgató-helyettese kiemelte, hogy mint a 
fenntartó képviselője személyesen is örül ennek a fejlesztésnek. A TIOP-6.2.2/12/1/B 
projektek országos szinten 36 kórházban hoznak struktúrális váltást és új eredményeket. 
A térségi igazgatósággal karöltve, szakértői munkával támogatva, összehangolt fejlesztés 
valósul meg, mellyel a XXI. századi egyik fontos állomásához érkeztünk. Elmondta, hogy a 
cél a 8 egészségügyi térségben, a kórházak egységes szakmai színvonalú működése. A 
GYEMSZI, mint fenntartó 100%-ban támogatja ezután is a hatvani kórházat, amely a 
magyar egészségügy egyik legfontosabb támpontja lesz. 
 
Dr. Stankovics Éva főigazgatónő elmondta fontos és meghatározó lépés ez a nap is az 
életükben. Ez a nap is, hiszen alig telt el néhány hónap, hogy átadták a rehabilitációs  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

központot, egy hete elkezdték felállványozni kórházat, azért hogy megújuljon a külső 
homlokzat, ma pedig egy újabb nagyszabású beruházás alapkőletételére kerül sor. 
Köszöntőjében részletesen bemutatta a projektelemeket. Elmondta, hogy a kivetelezés 
ideje alatt a Kórház végig zavartalanul működik majd, az átalakítási, illetve bővítési 
munkálatok mellett, a gördülékeny, biztonságos betegellátás nem szenvedhet csorbát. 
Pontosan ezért a projektben nagyon fontos szerepet játszik az időzítés. Fontosnak ítélte, 
hogy az építkezés egy adott szakaszának lezárását követően a szükséges orvosi 
műszerek és eszközök is megérkezzenek, a helyükre kerülhessenek. Kihangsúlyozta, 
hogy erőt és hitet Hatvan városától, a fenntartótól, az itt dolgozó munkatársaktól, a térség 
lakosságától kapnak munkájukhoz. Enélkül nem lenne kitartásuk túllendülni a nehéz 
pillanatokon, megoldani az eléjük gördülő akadályokat. 
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