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1. Seszták Oszkár 

elnök, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés  

Téma: Projekt fontossága, megyei hatások  

A használhatóság, praktikus megoldások, a kényelemérzet, a betegek méltó ellátása a XXI. 

században kiemelt szemponttá vált a betegellátás területén. Ez jellemzi majd az új kórházi 

tömbökkel kibővített Jósa András Oktatókórház munkáját 2012 novemberétől. Ekkorra 

készülhet el ugyanis 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, melynek keretében megújul a Jósa András 

Oktatókórház is, hozzájárulnak ahhoz, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is létrejöjjön 

egy, a legkorszerűbb ellátást nyújtó csúcsintézmény.  

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye önkormányzata 2009 decemberében írta alá a támogatási 

szerződést a Pólus Programról, mint kedvezményezett a Jósa András Tömbkórház 

létrejöttének 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. Maga a projekt közös sikere a 

megyének, közös sikere a megye polgárainak, mely április 21-én - hosszas háttérmunkákat 

követően - immár látványában is a kezdetét vette, szeptember 27-én pedig az első ütem le is 

zárult.  

 

Dr. Kiss Zoltán Tamás 

vezérigazgató, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt.  

Téma: Projekt hatása a megye egészségügyi intézményrendszerre 

Az egészségügyi ellátás ma 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. 

Ha nem lépünk a Pólus-programmal, akkor lemaradtunk volna a régió ellátórendszereinek 

versenyében, s előbb-utóbb a betegek is elpártoltak volna ezekhez a kórházakhoz. A Pólus 

projekt megvalósításával ugyanolyan ellátást fogunk nyújtani a jövőben a megyén belül, mint 

az országban bármely más szakintézményében – meg merem kockáztatni: a legmodernebb 

ellátókkal leszünk egy szinten például a sugárterápiás eszközökben is. A jelenlegi 

legmodernebb technológiával láthatjuk el a betegeket, s ez finanszírozási szempontból is 

fontos.  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, mert ez szintén a fenntartó 

lényeges szempontja.  

 

Dr. Adorján Gusztáv 

ügyvezető, Jósa András Oktatókórház  

Téma: eszközbeszerzés fontossága 

A 21. század kihívásainak nem csak a Jósa András Oktatókórház leendő épületegyüttese felel 

majd meg, de egy olyan eszközpark beszerzésére is sor kerül, amellyel már a gyógyítás 



legmagasabb színvonala is garantálható. A Tömbkórház megvalósulása a színvonalas 

beteggyógyítás mellett kellemesebb, élhetőbb munkakörülményeket is jelent. A megújuló 

gyógyító eszközökkel az egészségügyi személyzet pontosabb, gyorsabb ellátást garantálhat, 

ez pedig egyet jelent azzal, hogy a megye lakosai magasabb szintű ellátásban részesülhetnek. 

A kórházunk orvosaival együttműködve vizsgáltuk át a gyógyító eszközök listáját, amely 

jelenleg a 2009-es állapotokat tükrözi. Az elmúlt három év technikai fejlődésével azonban 

lépést kell tartanunk, szükséges a frissítése, a bővítése ezeknek az eszközöknek. Az igény 

felmérését követően a közbeszerzési eljárás előkészítésének folyamata is elindulhatott. Ezzel 

párhuzamosan hagyja jóvá hamarosan a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az új berendezések 

igényét. A beszerzéseket természetesen össze kell hangolni az építkezéssel, amely egy 

folyamatos és hatékony tárgyalást jelent a megye, a holding vezetése és szakemberei, illetve 

az orvosszakma között. A fejlesztések, a szolgáltatás színvonalának emelése a megye 

lakosaiért, betegeinkért történik. Elégedettek csak akkor lehetünk, ha a betegeink, 

hozzátartozóik és dolgozóink is érzik és tudják: értük épül a jövő kórháza. 

 

Kun József  

projektvezető, Jósa András Tömbkórház Projekt  

Téma: további lépések 

A bontás-közműkiváltás műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásával szeptemberben véget 

ér a kivitelezés első üteme. Így az Onkológiai Tömb építési munkaterületéről indulva 

végezheti az építési beruházás hátralévő munkálatait a következő kivitelező. Az április 

közepén megkezdett bontás során számos műszaki problémával kellett szembesülnünk, ezek 

megoldásához nem csak a megyei önkormányzat és a kórház, hanem a kivitelező 

erőfeszítéseire és pozitív együttműködésére is szükség volt. Fontos tapasztalatokkal lettünk 

gazdagabbak, melyeket a következő kivitelezési szakaszban hasznosítanunk kell. A 

munkálatokat úgy kellett elvégeznünk, hogy a kórház mindennapi életét és a folyamatos 

gyógyító tevékenységet a lehető legkevesebb kellemetlenség kísérje. Minden fennakadást 

még így sem sikerült kiküszöbölni, de meggyőződésem az, hogy sikerült biztosítani a 

körülményekhez képest a gördülékeny betegellátást. A megyei önkormányzat, a kórház és a 

holding vezetése nevében sok köszönettel tartozunk a betegek, hozzátartozóik és kórházi 

dolgozók türelméért és megértéséért. Az építkezés a tervek szerint ez év végén folytatódik, 

természetesen a folyamatban lévő kivitelezési közbeszerzési eljárás lezárásától függően. 


