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A Szent Lázár 
Megyei Kórház

évfordulós 
kiadványának

bemutatója 
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Dr. Laczkó Tamás
főigazgató főorvos

„…Megszülni és felnevelni,

létrehozni és nem kívánni,

megalkotni és nem birtokolni,

hatalmaskodás nélkül vezetni:

ezt kell a legnagyobb jónak nevezni.”

MOTTÓ

Lao-ce: Tao Te King – „Az út és erény könyve”

Weöres Sándor fordítása
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A Kórház a megye legnagyobb
egészségügyi intézménye.

Tevékenységi köre fekvő- és
járóbeteg szakellátás, szűrés,
valamint gondozás.
• Fekvőbeteg ellátás 21 osztályon,
• 550 aktív és 130 krónikus ágyon.
• Éves aktív betegszám 23-25 ezer,
• Krónikusan ellátott betegek 1 100 fő,
• Járóbeteg ellátás évente mintegy

500 000 - 540 000 esetet látnak el.

A Kórház bemutatása
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Előszó
Beköszöntők

A Kórház története
Komplex fejlesztés
Osztályok bemutatása

Képgaléria
Múltunk
Jelenünk
Jövőnk
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A XIX. században Nógrád megyéjében a
mostoha egészségügyi ellátottságú lakosságot
összesen 7 orvos, 78 sebész, 78 szülész, 7 fogász,
79 bába, 3 szemész, 7 baromorvos és 7 patika
szolgálta.
Salgótarján ebben az időben orvos és bába
nélküli község volt.
Változást csak az itt kialakuló bányászat majd
acélipar hozott.
A bányászok között előforduló balesetek és
megbetegedések vezettek odáig, hogy a
bányatársaság 1870-ben Társpénztári Bánya
kórházat hozott létre, mely a Szent Lázár Megyei
Kórház jogelődje.

A Kórház története
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1870 ABányakórház átadásakor 36 ágy

1885 Megalakul az Acélgyári kórház 30 ágy

(sebészet, szülészet és belgyógyászat)

1921 Új épülettel bővül a Bányakórház - 50 ágy.

1932 További átalakítások - ágyak száma 70.

1950 Az államosításkor összevonták a két kórházat.

1952 Megyei kórház lettünk

1957 A kórház a laktanya épületével bővül

1962 megkezdődött az építkezés a laktanya területén

A Kórház története
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1986 Kórházrekonstrukció I. ütem: a főépület
teljes épület gépészeti felújítása, cseppfolyós
oxigén hálózat kiépítése.

1992 Kórházrekonstrukció II. ütem: orvosi gép-,
műszerpark megújítása, új mosodatechnológia
kiépítése.

1996 Kórházrekonstrukció III. ütem: főépület,
,,GY" és „E" épület, Pathológia, Konyha teljes
felújítása.

2000 Kórházrekonstrukció IV. ütem: SBO,
Izotóp diagnosztikai labor létrehozása.

A Kórház története
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2000 január 1-étől Kórházunk neve
Szent Lázár Megyei Kórház

2007 Új Tüdőgondozó kialakítása a telephely
megszüntetésével.

2012 ÉMOP pályázat keretében a rehabilitációs
ellátás fejlesztése.

2013 TIOP pályázat keretében orvosi gép-,
műszerfejlesztés, MRI diagnosztika beszerzés.

2019 Megkezdődik a "Kórház komplex
fejlesztése" projekt.

A Kórház története
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1. Új onkológiai központ létrehozása;

2. A Sürgősségi Osztály (SBO) bővítése;

3. A háziorvosi rendszer (alapellátás),
a szakellátás, valamint az SBO
korszerű információs technológiai
(IT) elemekkel történő integrálása 
minta projekt

A Kórház komplex fejlesztésének elemei
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1. Új onkológiai központ létrehozása
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Az új onkológiai központ elhelyezkedése
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Pinceszint: 1021,98 m2 -6,5 m mélyen
• 80 cm átmérőjű cölöpfal és talajvíz védelem;
• 168 db. ~12,00 m hosszú cölöp; 

BERENDEZÉSEK
• 2 db 18 MV-os lineáris gyorsító besugárzó;
• A besugárzás megtervezéséhez szimulátor

Pinceszint (bunker) sajátosságai - besugárzók  
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Pinceszint - Sugárterápiás részleg:
• Sugárterápiás besugárzó berendezések
• Citosztatikus laboratórium
• Kemoterápiás kezelő - 10 terápiás szék

Földszint - Járóbeteg szakellátás:
• Onkológiai gondozó szakrendelés, vizsgálók;
• Fájdalom ambulancia;
• Szerverszoba, informatikai rendszerek;
• Étterem, konyha, tárolók, …

I.  emelet - 20 ágyas Onkológiai Aktív Osztály
II. emelet - 20 ágyas Onkológiai Rehabilitációs Osztály
III. emelet - Onkológiai érrendszeri és szívgyógyászat

A 3.300 m2-es onkológiai központ beosztása 
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Előrehozott eszközbeszerzés
128 szeletes CT
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Előrehozott eszközbeszerzés
Mammográf
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Előrehozott eszközbeszerzés
SPECT-CT
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Előrehozott eszközbeszerzés
Laparoszkópos tornyok
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• A helikopter leszállóhely éjszakai 
üzemre történő alkalmassá tétele;

• Az SBO építészeti átalakítása, 
bővítése, eszközkorszerűsítése;

• Az SBO laboratórium fejlesztése;

• Az SBO-hoz kötődő ér- és 
szívsebészeti műtő egység kialakítása;

2.  A Sürgősségi Osztály (SBO) bővítésének elemei
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• Új képalkotó részleg építése – Itt kap helyet a     
64 szeletes CT, az új digitális röntgen és UH 
berendezés. 

• SBO építészeti átalakítására, 
• a korszerűtlen szellőző rendszer lecserélése.

SBO építészeti átalakítása, eszközfejlesztés
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Korszerű, egységes, zárt laborautomata rendszer kerül telepítésre, 
amely kapacitása kielégíti a Kórház vizsgálati igényeit is. 

SBO laboratórium fejlesztése
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A felújítás alatt ideiglenes laboratórium vette át a munkát. 

SBO laboratórium fejlesztése
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Megtiszteltetés számunkra a szolgálat
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Kórházunk alapításának 150. évfordulóján Magyarország

egyik legjobban felszerelt, legkorszerűbb kórháza,

amelyben kollégáink elkötelezetten szolgálják a megelőzést,

a kialakult betegségek korai felismerését, a minél gyorsabb-

és teljesebb gyógyulást.

Mindezek összefoglalója található a könyvben.

Bízunk benne, hogy a „150 éve az egészség szolgálatában”

kiadványt, a következő 150-évben is érdeklődéssel forgatják

majd.

ZÁRÓ GONDOLAT
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„Kétezer évvel ezelőtt az emberek büszkén mondták:
Civis Romanus sum (vagyis római polgár vagyok) ” kezdte a berlini
falnál, 1963. június 26-án, az USA akkori elnöke, John F. Kennedy,

híres „Ich bin ein Berliner” beszédét.

Munkatársainkkal azért dolgozunk Kórházunk folyamatos
fejlesztésén, hogy pár év elteltével, városunk lakói ugyan
ilyen büszkeséggel mondhassák: „salgótarjáni vagyok”.
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Köszönjük
megtisztelő 

figyelmüket!
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Dr. Laczkó Tamás
főigazgató főorvos

www.szlmk.hu


