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Projekt tervezett befejezési dátuma

 

Rövid összefoglaló: 

 

A projektben a GEKSZ járóbeteg

ezzel a járóbeteg szakellátás minőségét javítani

szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést

lakosság számára.  

A projekt konkrét célja 8 szakterületen összesen 57 új eszköz beszerzése és ezáltal a rendelő 

ellátási körzetébe tartozó 58.655 ember számára jobb egészségügyi ellátásának biztosítása. 

További cél szakrendelői szinten a 

hogy minél kevesebb beteget kelljen a fekvőbeteg ellátás keretében kezelni. Az új eszközök 

beszerzése révén a járóbeteg szakrendeléseken történő szakszerű és gyors ellátásuk 

biztosítása. 

 

A pályázat 2017.12.04-én 272.366.620 Ft támogatásban része

Kórház 57 db új eszközt kíván beszerezni

 

A fejlesztés 8 szakterületet érint és a felsorolás teljessége nélkül az alábbi eszközök kerülnek 

beszerzésre. 

- gasztroenterológia – endoszkópos torony, gasz

- traumatológia – műtőasztal, műtőlámpa, sebészeti vágókészülék

- nőgyógyászat – diagnosztikai ultrahang, CTG, nőgyógyászati vizsgálószék

- fül-orr-gégészet - fül-orr

gégészeti vágó/koaguláló

- szemészet – optikai lencsetervező, 

- urológia - diagnosztikai ultrahang, 

- mozgásszervi rehabilitáció nappali ellátás 

terápiás készülék 

- egynapos sebészet - laparoszk

 

A projekt megvalósítása révén 

felállítani a korszerű eszközökkel, a betegségek időben történő felismerése és kezelése pedig 

megakadályozhatja a beteg állapotának súlyosabbra fordulását, szövődmények kialakulását. 

Ennek köszönhetően nem kell az amúgy is kapacitás problémákkal küzdő kórház és más 

megyei kórházak fekvőbeteg részlegét tovább terhelni, a páciensek egy jelentős része a 

járóbeteg szakrendeléseken is megfelelő ellátásban részesülhet. Végül pedig az új 

eszközökkel a korábbi állapotokhoz képest jóval több pácienst lehet majd ellátni a 

rendeléseken ugyanannyi idő alatt, 
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projektben a GEKSZ járóbeteg szakrendelésének az eszközparkját kívánja fejleszteni és 
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krét célja 8 szakterületen összesen 57 új eszköz beszerzése és ezáltal a rendelő 

ellátási körzetébe tartozó 58.655 ember számára jobb egészségügyi ellátásának biztosítása. 

További cél szakrendelői szinten a definitív ellátás feltételeinek megteremtése, fen

hogy minél kevesebb beteget kelljen a fekvőbeteg ellátás keretében kezelni. Az új eszközök 

beszerzése révén a járóbeteg szakrendeléseken történő szakszerű és gyors ellátásuk 
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57 db új eszközt kíván beszerezni a járóbeteg szakrendelőjében. 

érint és a felsorolás teljessége nélkül az alábbi eszközök kerülnek 
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optikai lencsetervező, szemészeti UH, digitális réslámpa

diagnosztikai ultrahang, flexibilis cisztoszkóp 

mozgásszervi rehabilitáció nappali ellátás - lökéshullám terápiás készülék, lézer 

laparoszkópos torony, műtőasztal 

A projekt megvalósítása révén javul a betegek ellátása, pontosabb diagnózist lehet 

a korszerű eszközökkel, a betegségek időben történő felismerése és kezelése pedig 

állapotának súlyosabbra fordulását, szövődmények kialakulását. 

Ennek köszönhetően nem kell az amúgy is kapacitás problémákkal küzdő kórház és más 

megyei kórházak fekvőbeteg részlegét tovább terhelni, a páciensek egy jelentős része a 

eken is megfelelő ellátásban részesülhet. Végül pedig az új 

eszközökkel a korábbi állapotokhoz képest jóval több pácienst lehet majd ellátni a 

rendeléseken ugyanannyi idő alatt, ezzel rövidül a várakozási idő is. 
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