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A jelenben  
a jövő kórházát  
építjük önöknek,  
önökért!

Elindult a Tömbkórház 
Projekt
Az intézményben jelenleg szétszórt pavilonrendszerekben történik a gyógyítás, 
amelyek nagy része elavult és korszerűtlen. 
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 kubatura a második 
ütemben valósulhat meg. A harmadik szakaszban – 2012 nyarára – elkészülő 
Gyermekgyógyászati központban a 14 év alatti kisbetegek gyógyításához mindent 
egy helyen alakítanak ki.
Ennek megfelelően mind a Gyermek Rehabilitációs Osztálynak, mind az 
Onkológiai Osztály 40 ágyának, mind a Haematológiai Osztálynak (28 ágy), mind 
az I. Belgyógyászati Osztálynak (113 ágy), ill. az ebben lévő szakrendeléseknek 
2011. június végéig egyszerre kell helyet találni a kórház területén.
A tömbkórház projekt megvalósulásának első lépcsőjeként a kórháznak át kell 
adni a munkaterületet az építkezéshez. 
Ehhez szükségszerűen ki kell költöztetni a lebontandó épületekből a fekvőbeteg 
osztályokat, valamint az ott működő járóbeteg szakrendeléseket.
A költözések folyamatosan május elejétől június végéig tartanak majd.
A költözésben érintett osztályok és szakrendelések új helyéről tájékoztatjuk 
munkatársainkat és a lakosságot:

Gyermek Rehabilitáció Fekvőbeteg Osztály és szakrendelés már a 	
Gyermekosztály régi épületének földszintjén található
Krónikus Fekvőbeteg Osztály és Geriátria Osztály	
Új helye: Sóstói úti telephely 	
Onkológia fekvőbeteg osztály „A” részlege	
Új helye: Szülészeti tömb, I. emelet 	
Onkológia kúraellátás	
Új helye: Szülészeti tömb, fsz., Onkológiai Osztály „B” részlege Hematológia, 	
Fekvőbeteg Osztály
Új helye: Sebészet tömb, 5. emelet „A” oldal	
Sebészeti Osztály, érsebészeti részleg	
Új helye: Sebészet tömb, 2. emelet 	
Reumatológia krónikus rész	
Új helye: Szülészeti tömb, 3. emelet Reumatológia Osztály	
Reumatológia : Immunológiai szakrendelés, arthritis centrum	
Új helye: Szülészet tömb, fsz. 1	
Szülészet, Endokrinológia és inkontinentia szakrendelés,	
Menopausa és gyermek nőgyógyászat szakrendelés	
Új helye: Szülészeti tömb, fszt. 8.	
I. Belgyógyászat	
Új helye: SZTK épülete 4–5. emelet (volt Krónikus Osztály helye)	
Endoszkópos laboratórium, gastroenterológiai és nephrológiai szakrendelések	
Új helye: SZTK épülete 3. emelet	

Versenyhelyzetben
Az egészségügyi ellátás ma már 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. 
Ha nem lépünk a Pólus-programmal, akkor lemaradtunk 
volna a régió ellátórendszereinek versenyében, s 
előbb-utóbb a betegek is átpártoltak volna ezekhez a 
kórházakhoz. A projekt megvalósításával ugyanolyan 
ellátást fogunk nyújtani a jövőben a megyén belül, 
mint az ország bármely más szakintézményében – 
meg merem kockáztatni: a legmodernebb ellátókkal 
leszünk egy szinten például a sugárterápiás eszközökben is. 
A megye egészségügyi intézményrendszerét komoly versenyhelyzetben kell 
működtetni: Debrecen közelsége, vagyis a debreceni egészségügyi rendszer a 
klinikával és az orvosi egyetemmel alig 50 kilométerre elérhető, s Miskolctól 
sem vagyunk olyan nagy távolságra. 
S nem szabad elfelejteni: ebben is a betegek érdeke vezetett bennünket, az a 
szándék, hogy a lakóhelyükhöz közelebb kaphassák meg a legmodernebb ellátási 
formákat. A Pólus-program a foglalkoztatási szint megőrzésében is segít – ez 
szintén a fenntartó lényeges szempontja.

Dr. Kiss Zoltán Tamás
vezérigazgató

Méltó ellátás az egészség-
szolgáltatásban
A nyíregyházi Jósa András Oktatókórházat 1899-ben 
alapították, amely mára már a megye legkomplexebb 
ellátását nyújtó egészségügyi intézménye. Több 
egyetem, szakiskola oktató kórháza, széleskörű alap, 
valamint oktató és kutató tevékenységet végeznek az 
itt dolgozó egészségügyi szakemberek. 
Hosszú távú cél, hogy az ország eddig legalacsonyabban 
finanszírozott egészségügyi ellátórendszere 
hozzásegítse az itt élőket egy jobb életminőséghez, 
egyenlő esélyeket teremtve a gyógyulásban. Ehhez 
olyan komplex szolgáltatást nyújtson a megelőzésben, 
a kezelésben, a rehabilitációban és gondozásban, 
amely a megye lakosai számára is ugyanolyan feltételeket teremt, mint az ország 
magasabb színvonalú régióiban élők számára már eddig is elérhető volt. 
A projekt révén jelentősen javul majd a kórházi ellátás minősége, a 
dolgozók munkakörülményei és a műszerellátottság. Korszerű informatikai 
infrastruktúrával szolgáljuk majd ki a gyógyító osztályokat, a betegeket, 
hozzátartozókat – megteremtjük az alapját a háziorvosokkal kiépítendő 
új kommunikációs formáknak is, amivel hatékonyabbá kívánjuk tenni az 
egészségügyi ellátás folyamatát.  A projekt tervezési programja emberbarát 
szemléletet tükröz: a fenntartóval közösen igyekeztünk élhetőbb, több zöld 
területtel rendelkező, mind a betegek, mind a látogatók, mind az itt dolgozók 
számára sokrétűbb funkciót biztosító épületegyüttest létrehozni.

Dr. Adorján Gusztáv
a JAOK ügyvezető igazgatója



Európai szintű 
betegellátás

Használhatóság, praktikusság, 21. századi egészségügyi 
ellátás – ez jellemzi majd az új kórházi tömbökkel 
kibővített Jósa András Oktatókórház munkáját 
2012 novemberétől. Ekkorra készülhet el az az új 
épületegyüttes, amely az elmúlt évtizedek legnagyobb 
egészségügyi beruházásának, a 85 milliárd forintos 
Pólus Programnak a keretében valósulhat meg. A nyolc 
pólus kórházat érintő fejlesztések hozzájárulnak ahhoz, 
hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is létrejöjjön 
egy, a legkorszerűbb ellátást nyújtó csúcsintézmény.
A kedvezményezett Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Önkormányzat 2009 decemberében írta alá 

a támogatási szerződést a Jósa András Tömbkórház finanszírozására. 
Az aláírás egy közel 12 és fél milliárd forint összértékű beruházás rajtját 
jelentette.
A Pólus-program lehetőséget teremt arra, hogy a megye a szomszédos 
régiók betegeiért folytatott versenyben ne kerüljön lépéshátrányba. Ennek 
köszönhetően ugyanolyan ellátás és magas színvonalon működtetett 
kubatúra fogadja hamarosan a megye lakosait, mint az országban 
bárhol másutt – mondta el Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke a 
programmal kapcsolatban. 
A megyei önkormányzat legnagyobb ellátási felelőssége az egészségügy 
terén adódik. A Pólus-program segítségével a fenntartó egy olyan 
hosszú távú kórházfejlesztési koncepciót tudott kidolgozni, melynek 
keretén belül korszerű, szükségleteken alapuló, optimális kapacitású, 
költséghatékonyan működő és fenntartható betegellátó rendszert tud 
kialakítani. 
A finanszírozást nézve az intenzitás kifejezetten kedvező, hiszen 
mindössze 10% önrészt kellett hogy vállaljon a megyei önkormányzat. 
Maga a projekt közös sikere a megyének, közös sikere a megye polgárainak. 
Tudjuk, minden átalakítás kellemetlenségekkel is jár, mind az itt dolgozók, 
mind a betegek számára. Éppen ezért arra törekszünk, hogy minden olyan 
információs lehetőséget és felületet felhasználjunk a tájékoztatásra, 
amelyek rendelkezésünkre állnak, és ezáltal a megye lakosai széles körben 
tájékozódni tudjanak a munkafolyamat őket érintő periódusairól. 
Sok munkával járó sűrű másfél év előtt állunk, de mindezzel betegellátásunk 
minőségi és hatékonysági javítását szolgáljuk, illetve európai szintre 
emeljük, ezzel is szolgálva Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakosságát.

Seszták Oszkár
elnök

megyei közgyűlés
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December 18. – pályázó változása (projektgazda a megyei önkormányzat lett, a 
JAOK  gazdasági társasággá alakulása miatt), Támogatási Szerződés megkötése 
projekt költségvetés: 12,3 Mrd Ft.

„A” tömb, Onkológia: 8736 négyzetméter
Alagsor: •	  Onkoradiológiai osztály (2 bunker, after loading, tervező CT, 

fizikusi dolgozók, onkológiai szakrendelések
Földszint:•	  Haematológia szakrendelések, Fiziko th-as egység, központi kórházi 
beteg váró
I. emelet:•	  Kemoterápiás kúráztató egység (57 férőhelyes), Haematológia  Osztály 
28 ágy
II. emelet:•	  Onkológia Osztály
III. emelet:•	  Onkológia Osztály (2 szinten, 3 szárnyban összesen 70 ággyal), 
Informatika Osztály rész, Előadóterem

„B” Tömb - Szív és érrendszeri: 9394 négyzetméter
Alagsor:•	   Citosztatikai labor, központi öltöző 
Földszint:•	  Gyermek rehabilitáció, belgyógyászati szakrendelések, Endoscopos 
laboratórium
I. emelet:•	  Belgyógyászat: Általános belgyógyászat 34 ágy, Nephrológia 33  ágy
II. emelet: •	 Belgyógyászat: Angiológia 22 ágy, Gastroenterológia 24 ágy 
III. emelet:•	  Fertőző Osztály (25 felnőtt, 15 gyerek ágy)

„C” tömb, Gyermekgyógyászat: 9053 négyzetméter
Alagsor: •	 Gyermek radiológia, raktárak, diszpécser központ
Földszint: •	 Gyermek Sürgősségi Osztály, Gyermek szakrendelések

Mérföldkövek – a jelenlegi projekt ütemezés szerint
I. emelet: •	 Fekvő Osztályok 55 ágy (csecsemő és általános részek)
II. emelet: •	 PIC 20 ágy, Pathológias koraszülött osztály 10 ágy
III. emelet:•	  Gyermek sebészet+ profil ágyak (25 ágy), Gyermek Intenzív 8 ágy
 Tető: •	 Mentőhelikopter-leszállópálya

2010. január–június – tervező váltás 
április/augusztus – teljes tenderterv (korábbi építések átütemezése, részben 
SBO  projecthez illeszkedően)
szeptember – új jogerős engedélyes terv
november – jóváhagyott tender és engedélyes terv,  kiviteli terv I. ütem
szeptembertől – építési beruházás előkészítéséhez szükséges közbeszerzések 
kiírása

2011. január  – kiviteli terv II–IV. ütem
március–április – I. ütem közbeszerzésére szerződéskötés (áprilisra csúszott  
jogorvoslati eljárás miatt)
április/augusztus – orvostechnológiai gép-műszer beszerzések közbeszerzé-
sének kiírása
május – II–IV ütemre közbeszerzés kiírása
június – bontásra szánt épületek kiürítése
augusztus – épületek kivitelezésének megkezdése (Onkológiai és Gyerek 
Tömb)

2012. január – Szív és érrendszeri tömb építésének megkezdése
március – elkészül az Onkológiai tömb
május – elkészül a Gyerek tömb 
november – elkészül a Szív és Érrendszeri tömb
december – projektzárás

Jósa András Tömbkórház Projekt  
(TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009)


