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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat mint Kedvezményezett, 2009. december 18-án 

írta alá a támogatási szerződést a Pólus-program keretén belül a nyíregyházi Jósa András 

Tömbkórház Projekt (TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 azonosító számú) finanszírozására. Az aláírás 

mintegy 12,3 milliárd forint összértékű beruházás rajtját jelentette. A projekt megvalósítási 

feladatait 2012. január 01. napjától az új Kedvezményezett Gyógyszerészeti és Egészségügyi 

Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) végzi. A projekt megvalósítási helyszíne a Jósa 

András Oktatókórház (Nyíregyháza, Szent István u. 68.). 

Az általános forgalmi adó kulcsának emelkedése, illetve az árfolyam kedvezőtlen változása miatt a 

beruházási költségvetés reálértéke lecsökkent, ezért jelentős összegű korrekció vált szükségessé. Ezt a 

megalapozott igényt – mintegy egy esztendős előkészítő munkát követően – a 2012 novemberében 

megjelent vonatkozó kormányhatározat mintegy bruttó 2,1 Mrd forintos többletforrás rendelkezésre 

bocsátásával kezelte. Így már 14,5 Mrd Ft értékben épülhet meg az egészségügyi komplexum, amely 

megyénkben egy olyan magas színvonalú egészségügyi ellátást tesz lehetővé, mely segítheti az 

egyébként sok tekintetben hátrányokkal küzdő térség felemelkedését. A kormányzati többletforrás 

biztosítása nélkül a projekt nem valósulhatna meg. 

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 betegeiért folytatott versenyében ne kerüljön lépéshátrányba. Ennek 

köszönhetően ugyanolyan ellátás, magas színvonalon működtetett épület és műszerpark fogadja 

hamarosan a megye lakosait, mint az ország legszínvonalasabb intézményeiben. 

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 beteg utak is leegyszerűsödnek. Több mint 15 ezer négyzetméter elavult pavilont, különálló épületet 

bontanak le. A 27 ezer négyzetméteren megépülő tömbkórházban elsőként az új Onko-hematológiai 

Centrum kap helyet, a belgyógyászati feladatokat kiszolgáló kubatúra a második ütemben, míg a 

Gyermekgyógyászati Központ a harmadik szakaszban valósulhat meg. 


