15 | 05 | 29
GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZETI SZAKRENDELŐ

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ STRUKTÚRAVÁLTÁST TÁMOGATÓ FEJLESZTÉSÉNEK
BOKRÉTAAVATÓ ÜNNEPSÉGE
A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 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 projekt megvalósítása jó ütemben halad előre, szerkezetkész a
60 ágyas belgyógyászat és patológia épülete, megkezdődött 169 db új orvosi eszköz szállítása.
A projekt célja a pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő (GEKSZ) struktúraváltáshoz
kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésének és eszközbeszerzésének megvalósítása. A bruttó 1,495 milliárd
forintból megvalósuló projekt keretében lebontásra kerülő épület, helyére egy 2 emeletes, 690 nm
alapterületű épület épül fel. Az építési beruházás mellett a projekt során az elavult eszközök cseréje, az
informatikai rendszer fejlesztése, és a meglévő kubatúra 970 nm területen történő felújítására is sor kerül.
Az infrastruktúrával kapcsolatos elképzelés az intézmény szervezeti egységeinek átrendezése oly módon,
hogy a jelenlegi széttagoltság helyett az egymáshoz szervesen kapcsolódó területek összevonásra
kerüljenek, kialakuljon egy jól strukturált, hatékonyan működő és gazdaságilag hosszútávon fenntartható
kórház. Az elmúlt időszakban jelentősen előrehaladt a projekt megvalósítása:
1. A kivitelezés I. ütemében, amely 2015. január 30-án fejeződött be, megtörtént az új belgyógyászat
helyén álló régi épület elbontása, a szükséges közműkiváltások, valamint az új épület alapozása.
2. A kivitelezés II. üteme 2015. február 3-án kezdődött és várhatóan október 3-án fejeződik be. Ennek
keretében sor kerül egy korszerű épülettömb felépítésére az összevont belgyógyászat és a patológia
számára – összesen 2,132 nm-en. A háromszintes új épület lehetővé teszi a patológia humánusabb
kialakítását, a belgyógyászaton pedig megvalósulnak a hatékonyabb ápolás, betegellátás feltételei. Az
épület szerkezetépítése befejeződött, jelenleg a belső munkálatok folynak, kezdődik a tető építése.
3. A kivitelezés során a meglévő épületek egy részének felújítása is megvalósul. A kórház fő
épületszárnyában működik jelenleg az SBO, a műtőblokk, az intenzív és a sterilizáló egység. A
belgyógyászat kiköltözésével ide kerül át a sebészet, mely funkciójában jól illeszkedik a már itt működő
területekhez. A radiológia meglévő épülete felújításra és kibővítésre kerül, létrejön a központi radiológia,
ahol egy helyen elérhető lesz a betegek számára az összes diagnosztikai egység. Ezen munkák
keretében jelenleg a sterilizáló egység átalakítása történik.
4. 2015. februárban sikerült leszerződni 169 db orvosi eszköz beszerzésére, amelyek leszállítására
részben már sor került, részben 2015. júniusig kerül rá sor. Az eszközbeszerzések érintik a
gasztróenterológiát, patológiát, belgyógyászatot, valamint az egynapos sebészetet (szemészeti, ellátás).
5. Folyamatban van a radiológiai eszközpark cseréjére kiírt közbeszerzés is. 5 db új eszköz beszerzésére
kerül sor az osztályon: 1 db 16 szeletes CT, 2 db ultrahang készülék, egy felvételi röntgen és egy
kombinált felvételi átvilágító. Az eszközbeszerzést követően jelentősen javul a radiológia hatékonysága,
rövidül a vizsgálatok időtartama.

