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GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZETI SZAKRENDELŐ

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ STRUKTÚRAVÁLTÁST TÁMOGATÓ FEJLESZTÉSÉNEK
ÜNNEPÉLYES ALAPKŐLETÉTELE ÉS NYITÓRENDEZVÉNYE
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 ünnepélyes alapkőletétele és nyitórendezvénye 2014.
szeptember 19-én 11:00 órakor kerül megrendezésre.
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 struktúrált, hatékonyan működő és gazdaságilag hosszútávon fenntartható
kórház. A projekt tartalma:
1. Korszerű épülettömb felépítése 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.
2. Központi szolgáltató egység komplex kialakítása: a GEKSZ legmodernebb épületszárnyában működik
jelenleg is 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.
3. Központi radiológia létrehozása: a szakrendelőben működő részleg területének átalakításával elérhető a
diagnosztikai egységek fizikai összevonása. 5 új eszköz beszerzése is megtörténik, köztük új 16
szeletes CT, ultrahang készülékek, felvételi röntgen. Az informatikai rendszer (PACS rendszer), az
eszközbeszerzéssel párhuzamosan szintén korszerűsítésre kerül. Ezáltal jelentősen javul a radiológia
hatékonysága, rövidül a vizsgálatok időtartama.
4. Egyéb fejlesztések: eszközbeszerzések a gasztróenterológiai, és az egynapos sebészet (szemészeti,
ellátás) számára.
A projekt pontos címe: „Struktúraváltást támogató fejlesztés a Gróf Esterházy Kórházban”
A projekt azonosítószáma: TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0020
A megvalósítás ideje: 2012.10.03.-től 2015.06.30-ig
A projekt az Európai Unió és az Európai regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, 100%-os
támogatással valósul meg.
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