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Startol a Pólus program 
Használhatóság, praktikusság, 21. századi egészségügyi ellátás 

 

A használhatóság, a praktikus megoldások, a kényelemérzet, a méltó, és betegközpontú ellátás 

a 21. században már olyan elvárások, melyeknek eleget kell tenniük az egészségügyi 

intézményeknek.  Az elmúlt évtizedek legnagyobb egészségügyi beruházása az a 85 milliárd 

forintos program, amelynek keretében 8 póluskórház fejlesztése valósulhat meg.  A 

fejlesztések hozzájárulnak ahhoz, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is létrejöjjön egy, 

a legkorszerűbb ellátást nyújtó csúcsintézmény. 

2009. december 18-án írta alá a támogatási szerződést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Önkormányzat, mint kedvezményezett a Pólus-program keretén belül a Jósa András 

Tömbkórház Projekt finanszírozására. Az aláírás egy közel 12 és fél milliárd forint összértékű 

beruházás rajtját jelentette.  

Az egészségügyi ellátás ma már egy olyan szolgáltatás, ahol az intézményi hálózatot komoly 

versenyhelyzetben kell működtetni. A Pólus-program lehetőséget teremtett arra, hogy a 

megye a szomszédos megyék betegekért folytatott versenyében ne kerüljön lépéshátrányba. 

Ennek köszönhetően ugyanolyan ellátás és magas színvonalon működtetett kubatúra fogadja 

hamarosan a megye lakosait, mint az országban bárhol másutt. 

A nyíregyházi Jósa András Oktatókórházat 1899-ben alapították, amely mára már a megye 

legkomplexebb ellátását nyújtó egészségügyi intézménye. Több egyetem, szakiskola oktató 

kórháza, széles körű alap, valamint oktató és kutató tevékenységet végeznek az itt dolgozó 

egészségügyi szakemberek. 

Az intézményben jelenleg szétszórt pavilonrendszerekben történik a gyógyítás, amelyek nagy 

része elavult és korszerűtlen. A tömbkórház beruházás már szakít az eddigi építési 

gyakorlattal, így a betegutak is leegyszerűsödnek. Lebontásra kerülnek az elavult pavilonok 

több mint 15 ezer négyzetméteren. 

 A 27 ezer négyzetméteren megépülő tömbkórházban kap helyet az Onko-hematológiai 

Centrum, ahol a gyógyításhoz a legmodernebb diagnosztikai és gyógyító eljárások állnak 

majd rendelkezésre.  

A kórház szakmai fejlesztési programjának megfelelően 2008-ban létrejött a Térségi 

Diagnosztikai és Szűrőközpont a szív és érrendszeri megbetegedésekben szenvedők 

ellátására. 2012 őszére ezt a programot egészíti ki a rizikó állapotú betegek ellátását végző 

társszakmák központi, tömbösített elhelyezése a projekt keretein belül. A gasztroenterológia, 

angiológia, nephrológia, hypertonológia, fertőző osztály és belgyógyászati feladatokat 

kiszolgáló kubatúra a második ütemben valósulhat meg. A harmadik szakaszban – 2012 

Sajtóháttér  
  

 



nyarára – elkészülő Gyermekgyógyászati központban a 14 év alatti kisbetegek gyógyításához 

mindent egy helyen alakítanak ki. 

 

A Tömbkórház Projekttel párhuzamosan zajlik a Sürgősségi Betegellátó Osztály tervezése 

majd a későbbiekben a kivitelezése. Olyan osztályt fognak kialakítani, ahol meg tudják 

valósítani az európai szintű betegellátást, bekapcsolják majd a rendszerbe a megye kórházait, 

a tömbkórház projekten belül megvalósuló helikopter leszállópálya segítségével pedig meg 

tudják oldani az egészségügyi intézmények közötti intenzív betegszállítást.  

Nyíregyháza eddig is úttörő szerepet vállat a sürgősségi betegellátásban, hiszen 1982-ben jött 

létre az osztály Nyíregyházán az országban elsőként. A további megújuláshoz és fejlődéshez 

biztosítják ezzel a fejlesztéssel az infrastrukturális feltételeket. Nemcsak a kubatúra újul meg, 

hanem a műszerpark is, mintegy 84 millió forintból.  

Az Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. és a fenntartó Megyei Önkormányzat a beruházás 

koordinálása mellett arra törekszik, hogy a lakosság napról napra értesüljön az építkezés 

menetéről, arról, hogy az osztályok, szolgáltatások átmeneti költözéséről időben 

tájékozódjanak a Jósa András Oktatókórházba látogatók és a betegek. Ennek érdekében olyan 

információs felületek kerülnek kialakításra, ahol mindenki nyomon tudja követni az építkezés 

aktuális állapotát, az ehhez kapcsolódó változásokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SAJTÓKAPCSOLAT 

| Vitkai Éva, sajtófőnök | E-mail: vitkai.eva@ehzrt.hu| Telefon: 06/20/5173553 | 

mailto:vitkai.eva@ehzrt.hu%7C�

