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A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő (GEKSZ) 1.496 milliárd 
forintos európai uniós támogatást nyert fejlesztési célokra. Az eszközbeszerzéssel 
kiegészülő fejlesztés eredményeként a betegek magasabb színvonalú ellátást kapnak, 
rövidül az ellátási idő valamint biztosítható a hosszútávon fenntartható működés.

A „Struktúraváltást támogató fejlesztés a Gróf Esterházy Kórházban” elnevezésű, 
TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0020 azonosítószámú projekt az Európai Unió támogatásával 
és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A kivi-
telezés várható befejezése 2015. június 30.

Előzmények és jelenlegi helyzet:

Az intézmény a fekvőbeteg szakellátás progresszivitási szint szerinti besorolásában 
területi kórház, amely a négy alapszakmán kívül gasztroenterológiai, fül-orr-gégészeti, 
valamint egynapos sebészeti ellátás keretében szemészeti, és urológiai ellátást nyújt. 
A kórház átlagosan 60-90 ezer lakos ellátásáért felel. Területi ellátási kötelezettsége 
a pápai járás 49 települése mellett kiterjed a járás, valamint a megye határán túl elhe-
lyezkedő néhány további helységre is.
A kórház története 257 évre nyúlik vissza. A történelmi múltat az ekkor épült 
törzsépület hűen tükrözi.  Az azóta eltelt időben számos infrastrukturális fejlesz-
tést hajtottak végre, aminek következtében az intézmény épületállománya rendkívül 
tagolt lett, ami az ellátás hatékonyságát is csökkentette. A 2002-ben átadott új 
épületszárny a meglévő széttagoltságon valamelyest javított, és lehetővé tette a kie-
melt gyógyászati egységek egy épületben történő elhelyezését. A korszerű, megfelelő 
színvonalú betegellátás azonban szükségessé teszi a rendkívül rossz 
műszaki állapotú  épületek bontását, a helyükön modern 
új épületszárny megépítését, valamint az eszközpark 
megújítását. A TIOP pályázat keretében megvaló-
suló projekt a középtávú fejlesztési stratégia 
első és egyben legfontosabb lépcsőjét jelenti.



A projekt az alábbi fejlesztéseket foglalja magában:

1. Korszerű épülettömb felépítése a belgyógyászat és a patológia számára –  
 összesen 2,132 nm. A háromszintes új épület lehetővé teszi a patológia   
 humánusabb kialakítását, a belgyógyászaton pedig megvalósulnak a hatéko- 
 nyabb ápolás, betegellátás feltételei.
2. Kiemelt gyógyászati, akut ellátást nyújtó egységek egy épületbe történő  
 csoportosítása: a kórház legmodernebb épületszárnyában működik jelenleg is  
 az SBO, a műtőblokk, az intenzív és a sterilizáló. A belgyógyászat ki-  
 költözésével ide kerül át a sebészet, mely funkciójában jól illeszkedik a már  
 itt működő területekhez.
3. Központi radiológia létrehozása: a szakrendelőben működő részleg területének  
 átalakításával elérhető a diagnosztikai egységek fizikai összevonása. Több új  
 eszköz kerül beszerzésre,  köztük új 16 szeletes CT, ultrahang készülékek,  
 felvételi röntgen. Az informatikai rendszer (PACS rendszer) szintén  
 korszerűsítésre kerül. Ezáltal jelentősen javul a radiológia hatékonysága,  
 rövidül a vizsgálatok időtartama.
4. Egyéb fejlesztések: eszközbeszerzések a gasztroenterológiai, és az egynapos  
 sebészet (szemészeti ellátás) számára.

A fejlesztés várható hatásai:

A tervezett felújítások, korszerűsítések és az új eszközök beszerzése azt a célt 
szolgálják, hogy a kórház korszerűbb és komplexebb ellátást tudjon nyújtani a la-
kosság részére, ezáltal az egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vevők, és a dol-
gozók elégedettsége jelentősen növekedjen. Mindez hozzájárul a régió lakosai ál-
talános egészségi állapotának javulásához, illetve megbetegedés esetén a mielőbbi 
gyógyuláshoz, és ezzel párhuzamosan a munkaképesség rövidebb időn belül történő 
visszaszerzéséhez. A megvalósuló változások közvetlenül hozzájárulnak a kórházi 
működés gazdaságosságának javításához, melynek köszönhetően költséghatékon-
yabbá válik a központi költségvetésből származó bevételek felhasználása, in-
direkt módon hozzájárulva a megye gazdaságfejlesztési céljainak eléréséhez.  

A projekt befejeződésével hatásai azonnal érezhetőek lesznek, az új, és felújított osz-
tályokon az elvárható színvonalon tudja biztosítani az intézmény az ellátást, és az 
elhelyezést. A kubatúra bővítése ellenére a fenntartási költségek kis mértékben csök-
kennek, a jobban szervezett, racionális működésnek és a karbantartási kiadások csök-
kenésének köszönhetően a költségek már az 5. évben megtérülnek. Így biztosítható a 
fejlesztés megvalósulásával hosszú távon is a Kórház fenntartható működése.


