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SAJTÓKÖZLEMÉNY
STRUKTÚRAVÁLTÁS TÁMOGATÁSA A SÁRVÁRI SZENT LÁSZLÓ KÓRHÁZBAN
A Szent László Kórházban megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően a kórház
eszközbeszerzéseket fog végrehajtani, amelyek segítik az egynapos műtéti
eljárásokat, a gasztroenterológia, a labor, a fizioterápia, a kardiológia, a fül-orrgégészet, valamint a bőrgyógyászat szakrendelések területét.
A projekt 100 %-os támogatás intenzitással, több mint 80 millió forintból valósul meg. A
fejlesztés célja az egészségügyi szolgáltatások színvonalának folyamatos növelése,
többek között a rehabilitációs, a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztése, a betegek
komfortérzetének javítása. A fejlesztés során további cél a munkavállalók
munkafeltételeinek javítása, a gazdaságilag hatékony és betegbarát intézményi működés
kialakítása, a fekvőbeteg ellátást kiváltó ellátási formák eszközrendszerének és
feltételeinek kialakítása, javítása.
A fejlesztés keretében beszerezni kívánt eszközök költség-hatékony, korszerű terápiás
effektussal bíró, mellékhatásokat mérséklő, korszerű, HiTech eszközök. Az
eszközbeszerzéssel a következő szakrendelések műszerezettsége, eszközállománya fog
javulni: egynapos műtéti ellátás, gasztroenterológia, laboratórium, fizioterápia,
kardiológia, fül-orr-gégészet, bőrgyógyászat szakrendelések. A fejlesztés során az alábbi
eszközök kerülnek beszerzésre:
• Egynapos sebészet- arthroscopos kézi műszerkészlet, ágytálmosó berendezés
• Gasztroenterologia– Clip és Clip rakó
• Laboratórium– vizeletes félautomata, kémiai automata
• Gyógytorna,fizioterápia- háttámlás kerékpár, ergoterápiás készlet, vállmozgató
készlet, kétcsatornás elektroterápiás, ultrahang terápiás készülék
• Kardiológia– ultrahang készülék
• Fül-orr-gégészet– kezelő és diagnosztikai egység
• Bőrgyógyászat– epicutan standard sorozat
Az eszközbeszerzéseken felül további informatikai fejlesztések fognak megvalósulni a
Szent László Kórházban, melyeknek köszönhetően a következő korszerű rendszerek
kerülnek bevezetésre: internet alapú kommunikáció a Kórház és a Háziorvosok között,
valamint hangosbemondó rendszer a kórház teljes területén. Ezáltal olyan aktív
tájékoztatási eszközök kerülnek kialakításra, amelyek a korszerű informatikai eszközök
széles skáláján képesek az egységes, intézményen belüli betegirányításhoz és a
korszerű intézményi és otthoni betegtájékoztatáshoz kapcsolódó megoldást nyújtani.

A korszerűbb, magasabb színvonalú szolgáltatásokkal javul a betegek és a térség (kb.
40 000 fő) egészségügyi ellátása, a háziorvosi szolgálatokkal való kommunikáció,
valamint a kórház dolgozóinak munkafeltételei.
A projekt a „Struktúraváltás támogatása a Sárvári Kórházban” című, TIOP-2.2.6-12/1B2013-0048 számú sikeres pályázat keretében valósul meg, a befejezés várható időpontja
2015. november 30.

