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KESZTHELYI KÓRHÁZ
HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ

SAJTÓKÖZLEMÉNY
KÖZÖS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉST INDÍT A KESZTHELYI ÉS A HÉVÍZI KÓRHÁZ
Európai uniós támogatás segítségével nagyszabású beruházás veszi kezdetét a Keszthelyi Kórház és
a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház együttműködésében. A funkcionális integrációt
támogató fejlesztésre a két intézmény összesen 953,45 millió forintot nyert a Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program pályázatán. A projekt nyitórendezvényét október 10-én tartották.
Az ünnepélyes eseményen a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet –
mint fenntartó – képviseletében Limbach Viktor szakreferens mondott köszöntőt, majd méltatta a beruházás
fontosságát Manninger Jenő, a térség országgyűlési képviselője, Ruzsics Ferenc keszthelyi és Papp Gábor
hévízi polgármester. A projekt részleteit dr. Kvarda Attila, a két intézmény főigazgatója ismertette.
A fejlesztés eredményeként a két kórház összehangoltabb munkával, valamint az átszervezéshez szükséges
épület-átalakításokkal és nagy értékű eszközbeszerzésekkel magasabb színvonalú szolgáltatást tud majd
nyújtani a több mint négyszázezer fős ellátási körzetének. A szakmai integráció során a betegellátó és a
kiszolgáló egységek kapacitásait oly módon szervezik át, hogy megszűnnek az eddigi felesleges párhuzamos
tevékenységek, így a költséghatékonyabb működés mellett a betegutak és az ellátási időtartam is csökken
majd. Keszthelyi központtal modern radiológiai részleget alakítanak ki, ahová új, kombinált és digitális
röntgenkészüléket vásárolnak. A két intézmény laboratóriumainak együttműködésében, a feladatok
megosztásával és laborcentralizációval a keszthelyi kórházban korszerű, teljes profilú klinikai labor jön létre. A
keszthelyi intézményben az átfogó felújítást eddig nélkülöző központi sterilizáló rekonstrukciójára is sor kerül
a projekt keretében, ez az épületrész felújításával is jár majd. Csaknem százmillió forintos költségével a
beruházás jelentős eleme egy korszerű CT-berendezés beszerzése, melynek elhelyezésére a keszthelyi
intézmény B épületének földszintén alakítanak ki egy helyiséget. Hévízen a leglátványosabb projektelem az
első emeleti terápiás rész teljes belső felújítása lesz, melynek eredményeként összesen 42 kezelőhelyiséget,
munkahelyet teremt a főpályázó. Hat új, modern szakrendelő és vizsgáló kialakításán túl létrejön itt egy
biológiai terápiás kezelő, három röntgenvizsgáló helyiség, és a nagy forgalmú közlekedőterek is megújulnak.
Az erősen elhasználódott fizioterápiás részek teljes körű építészeti felújítása, valamint az orvostechnikai
eszközök cseréje is része a projektnek. A betegellátás szakmai integrációja, centralizációja és modernizálása
mellett a két intézmény informatikai összekapcsolása is megtörténik.
A pályázat százszázalékos támogatású, megvalósításához az intézményeknek nem kell önrészt biztosítaniuk,
a Széchenyi 2020 program keretében elnyert 953,45 millió forint a projekt teljes költségét fedezi.
A támogatási szerződést idén júniusban írták alá, jelenleg közbeszerzési eljárás keretében zajlik a kivitelező
kiválasztása. A beruházás munkálatai – a két intézményben párhuzamosan – várhatóan októberben indulnak,
és jövő év őszére fejeződnek be.

