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GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZETI SZAKRENDELŐ 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

A GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ STRUKTÚRAVÁLTÁST TÁMOGATÓ FEJLESZTÉSÉNEK 

ÜNNEPÉLYES ZÁRÓRENDEZVÉNYE 

 

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 december közepén fejeződött be; 

megépült az új 60 ágyas belgyógyászat és patológia épülete, felújításra került 3 kórházi osztály 

összesen 970 m
2
-es területe, és 174 db új eszköz segíti a betegek gyógyulását.  

 

A projekt célja a pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő (GEKSZ) struktúraváltáshoz 

kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésének és eszközbeszerzésének megvalósítása volt. A bruttó 1,495 milliárd 

forintból megvalósuló projekt keretében egy korszerűtlen régi épület lebontását követően, egy új 2 emeletes, 

690 nm alapterületű kórházi szárny épült fel a pathológia és a 60 ágyas belgyógyászat számára. Az építési 

beruházás mellett a projekt során az elavult eszközök cseréjére és az informatikai rendszer fejlesztésére is 

sor került.  

Az Uniós támogatásból megvalósult fejlesztés operatív célja az intézmény szervezeti egységeinek 

átrendezése volt 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. 

A projekt során elért eredmények a következők: 

1. A több mint egy évig tartó kivitelezés során megépült egy korszerű épülettömb az összevont 60 ágyas 

belgyógyászat és a patológia számára, az alagsorral együtt három szinten, összesen 2,132 nm-en. Az új 

épület lehetővé teszi a patológia humánusabb kialakítását, a belgyógyászaton pedig megvalósulnak a 

hatékonyabb ápolás, betegellátás feltételei. A betegek elhelyezése pedig komfortos, 3 ágyas, saját 

fürdővel rendelkező szobákban történik meg. 

2. A beruházás során a meglévő épületek egy részének felújítása is megvalósult. A kórház fő 

épületszárnyában működik a sürgősségi, 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. Az eddig külön épületben működő egynapos sebészet központi műtőbe történő integrációja 

is megtörtént, 3 új kórteremmel bővült a sebészeti osztály, és sor került a sürgősségi osztály felújítására. 

3. A radiológia átalakításával, bővítésével elérhető vált a diagnosztikai egységek fizikai elaprózódásának 

megszüntetése, a központi radiológia létrehozása. A projekt keretében több mind 300 millió forint 

összegből 5 új eszköz – 1 db 16 szeletes CT, 1 db kombinált felvételi átvilágító, 1 db felvételi röntgen és 

2 db ultrahang – beszerzése valósult meg. Emellett sor került a PACS rendszer megújítására is. A 

korszerűsítésnek köszönhetően javul a radiológia hatékonysága, rövidül a vizsgálatok időtartama. 

4. Mintegy 150 millió forint értékben 169 db új eszközt kapott a gasztroenterológia, a belgyógyászat, a 

pathológia és a szemészeti műtő. Többek között új gasztroenterológiai torony, szemészeti műtőasztal, 

pacho készülék, operációs mikroszkóp, halotthűtő került beszerzésre. 


