
 

 

 
SAJTÓANYAG 

 

A sajtótájékoztató témája:  
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egészségügyi fejlesztése:  
 a Tömbkórház Projekt beruházás aktualitásai, lehetséges ütemezése 

 a Tömbkórház és a Sürgősségi Központ Projekt beruházásainak 
összefüggései 

 a Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő új Sürgősségi Osztályának 
befejező munkálatai 

 
Jósa András Tömbkórház Projekt 

 
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. 

 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat mint kedvezményezett 

2009. december 18-án írta alá a támogatási szerződést a Pólus-program 
keretén belül a Jósa András Tömbkórház Projekt finanszírozására. Az 

aláírás mintegy 12,3 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 
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 betegutak is 
leegyszerűsödnek. Több mint 15 ezer négyzetméter elavult pavilont, 

különálló épületet bontanak le. A 27 ezer négyzetméteren megépülő 

tömbkórházban kap helyet az új Onko-hematológiai Centrum is, 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. 2014 második felében 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 – 2014 nyarára – 

elkészülő Gyermekgyógyászati központban a 14 év alatti kisbetegek 
gyógyításához mindent egy helyen alakítanak ki. 

 

Az Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. és tulajdonosa, a Gyógyszerészeti 
és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) a 

beruházás koordinálása mellett arra törekszik, hogy a lakosság napról 
napra értesüljön a projekt eredményeiről, arról, hogy az osztályok, 

szolgáltatások átmeneti költözéséről időben tájékozódjanak a Jósa András 
Oktatókórházba látogatók és a betegek.  

 
Közbeszerzésekkel folytatódik a tömbkórház projekt 

 
A közbeszerzési eljárások elindításával újabb állomásához érkezett a Jósa 

András Oktatókórház tömbkórház projektje. A kivitelezők kiválasztására 
ugyan tavaly júliusban már kiírtak egy nyílt közbeszerzési eljárást, ám ezt 

a magas ajánlati árak miatt eredménytelenné kellett nyilvánítani. Új 
eljárást kellett indítani, a jelenleg folyamatban lévő hirdetménnyel induló 

tárgyalásos eljárás útján választjuk ki a kivitelezőt, akivel 2013 

áprilisának végéig szeretnénk szerződést kötni. 
 

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

lecsökkent, ezért jelentős összegű korrekció vált szükségessé. 
 

Az uniós támogatásból megvalósuló kórházfejlesztés 2009-ben kezdődött 
el, a beruházás első üteme pedig már befejeződött a kórház területén, 

megtörténtek a közműkiváltások és egyes épületek lebontásával 
előkészítették a területet a leendő onkológiai tömbök felépítéséhez. 

 



 

 

A munkálatok 2013-ban, előbb az onkológiai, majd a gyermekgyógyászati 
centrum építésével indulhatnak, ezeket követheti majd a szív- és 

érrendszeri tömb kialakítása. A tömbkórház projekt várhatóan 2014 

második felében fejeződik be. Mindezekkel párhuzamosan zajlik a nagy 
értékű onkológiai berendezések beszerzésének előkészítése. A 

közbeszerzés megindításához azonban szükség van a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség jóváhagyására, ez szintén 2013 legelején várható. 

 
Jósa András Sürgősségi Központ Projekt 

 
A Tömbkórház Projekttel párhuzamosan valósulhat meg a Sürgősségi 

Betegellátó Osztály kivitelezése. Olyan osztályt fogunk kialakítani, ahol 
meg tudjuk valósítani az európai szintű betegellátást, bekapcsoljuk majd a 

rendszerbe a megye kórházait, a helikopter leszállópálya segítségével 
pedig meg tudjuk oldani az egészségügyi intézmények közötti intenzív 

betegszállítást.  
 

Nyíregyháza eddig is úttörő szerepet vállat a sürgősségi betegellátásban, 

hiszen az osztály 1982-ben Nyíregyházán az országban elsőként jött létre. 
A további megújuláshoz és fejlődéshez biztosítják ezzel a fejlesztéssel az 

infrastrukturális feltételeket. Nemcsak a kubatúra újul meg, hanem a 
műszerpark is, mintegy 68 millió forintból. 

 
Miután az építkezést össze kell hangolni a Tömbkórház kivitelezésével, 

módosítani kellett a Támogatási Szerződést is – a projekt megvalósítási 
időszaka 2014 tavaszáig tart majd. 

 
A Szatmár-Beregi Kórház sürgősségi osztályának komplex 

fejlesztése 
  

Új sürgősségi osztály épült a Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdőben. 
Az új részleg 531 millió forint pályázati forrás felhasználásával épült fel, 

melyet 131 millió forint értékű, pályázati támogatással beszerzendő 

korszerű eszközökkel is felszereltek.  
 

Az új épületrész a szatmári térségben egy 650 négyzetméter alapterületű 
új épület kialakítását, illetve 370 négyzetméter felújítását jelenti. Az 

osztályon 16 sürgősségi ágyat helyeznek el.  
 

Nagy szüksége van ennek a térségnek a sürgősségi ellátás 
megerősítésére, hiszen a térségben jellemzően, az országos átlagtól 

rosszabb megbetegedési és halálozási arányok indokolttá teszik a 
beruházást. Az itt élők számára messze van a megyeközpont, rosszak a 

közlekedési lehetőségek, a betegellátás fejlesztése éppen a térség 



 

 

lakosainak magasabb színvonalú gyógyítását teszi lehetővé. A térségben 
élők számára is biztosítani kell az azonnali ellátás magas színvonalon 

működtetett lehetőségét. Éppen ezért kiemelten fontos a Szatmár-Beregi 

Kórház fejlesztése, a sürgősségi ellátáshoz kapcsolódó beruházás. 
 

Az épület műszaki átadása megtörtént, további beruházási munkálatok 
elvégzése folyamatban van, jelenleg a telefonközpont bővítése zajlik, amit 

az informatikai eszközök telepítése és a bútorzat és egyéb felszerelések 
beépítése követ majd.  

 
A gyógyításhoz szükséges orvosi eszközök beszerzésére kiírt 

közbeszerzési eljárásban november 26-án kerül sor a szerződéskötésre. 
Ezt követően jövő év elején a műszerek is megérkeznek. Az eljárás 

részben eredménytelenül zárult, így a műtő felszerelésére új eljárást kell 
indítani. 

 
2013 TAVASZÁN a XXI. század kihívásainak megfelelő épület és egy olyan 

eszközpark (például mobil lélegeztetőgépek, defibrillátorok és 

ritmuszavar-kezelő berendezések) áll a térség egészségügyi ellátásának 
rendelkezésére, amellyel már a legkorszerűbb gyógyítás garantálható. Az 

egészségügyi szakemberek ezekkel precízebb, gyorsabb beavatkozásokat 
végezhetnek – ez pedig egyet jelent azzal, hogy a megye lakosai 

magasabb szintű ellátásban részesülhetnek.  
 

A 24 órás fogadóképességű új sürgősségi központ a színvonalas és 
biztonságos beteggyógyítás mellett kellemesebb, élhetőbb -

munkakörülményeket is jelent. 
 

A Holding és a kórházak vezetése köszönettel tartozik a betegek, 
hozzátartozóik és a kórházi dolgozók türelméért és megértéséért. 


