
 

 „a Kórház komplex fejlesztése” projekt 
kivitelezési munkálatai 2020. augusztus 

 

 
 
A kedvező időjárás is segítette a COVID helyzet okozta kivitelezési késedelem ledolgozását, 
így júliusban a következő projektelemek zárultak: 
Az eszközbeszerzések keretében korszerű új berendezése állnak rendelkezésre az 
onkológián, kardiológián, urológián, és a központi műtőknél. 

Korszerű 4K felbontású mammográf segíti az elváltozások korai felismerését. 
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Folyamatban lévő tevékenységek: 

Jól halad az ideiglenes labor terültének kialakítása 

Az ideiglenes labort lehatároló fal  

 

Az ideiglenes labor belő részének munkálatai  
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Az új onkológiai tömb építése – az alapozás keretében, a -1,2 m-es úgynevezett 
„munkaszint” kialakítása folyik, ahonnét a besugárzó bunkereinek helyet adó gödör ásása 
kezdődik. 

A „munkaszint” készítése a főépület felől 

 

 

A „munkaszint” készítése felülről 
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Az elkészített munkaszint az ideiglenes folyósó irányából 

 

 

A tervek szerint folyik a pataklefedés. 

A patak föld alatti szakaszának gyűjtő nyílása 
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Ez már búvópatakos rész 

 

 

Folyamatosan kerülnek a helyükre a patak új medrét biztosító „Via-Con” csövek 
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Folyamatban van a SBO és a labor eszközállományának közbeszerzése, így amire az adott 
területen kivitelezés befejeződik, azonnal sor kerülhet a berendezések telepítésére. 
 
Az új onkológiai többen a következő az ellátási egységek kerülnek összevonásra. 

Pinceszint -  
Sugárterápiás részleg: 
● Két bunker a lineáris gyorsítókkal; 
● Besugárzás- és dózistervezés; 
● CT szimulátor; 

Citosztatikus laboratórium - infúzió keverék összeállító rendszerrel; 
Kemoterápiás kezelő - 10 terápiás szék. 

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

  I. emelet - 20 ágyas Onkológiai Aktív Osztály 
 II. emelet - 20 ágyas Onkológiai Rehabilitációs Osztály 
III. emelet - Kiszolgáló helyiségek: 

● Orvosi szobák, öltözők;  
● Technológiai terek – épületgépészet 

Az új onkológiai tömb látványterve 

 
 

A kivitelezésről folyamatosan tájékoztatunk a honlapunkon. 

Kövessen minket a Kórház  alkalmazásán is. 

 

Salgótarján, 2020. augusztus 05. 


