Új eszközök a Kórházban 2019.06.24.

Kórház komplex fejlesztése projekt megvalósítása kapcsán
megérkeztek az első vizsgáló berendezések, gyógyászati eszközök

a Szent Lázár Megyei Kórházba
Az eredményesen lezajlott közbeszerzési eljárást követően, a Kórház komplex fejlesztése
projekt keretében, 2019. június közepétől beszállításra, és instalálálásra kerültek a
létesítendő új onkológiai tömbben majdan helyet kapó, de a jelenleg működő osztályokon
hatékonyan és eredményesen alkalmazható vizsgáló berendezések, gyógyászati eszközök.

Többek között tíz új infúziós pumpa került üzembe helyezésre az Onkológiai Osztályon.
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Korszerű ultrahang berendezés került az
Intenzív Osztályra, a radiológiára, a
kardiológiára, az urológiára és a
nőgyógyászatra is.
A bal oldali képen a radiológia korszerű
nagy érzékenységű és HD felbontású
ultrahang berendezése látható.
Az Intenzív Osztályon defibrillátor, altató
munkaállomás és videolaringoszkóp
szett állt a gyógyászati munka
szolgálatába.

A következő képen az urológia új sebészeti képerősítő - C íves berendezése
látható, amellyel nagy pontossággal végezhetők a műtéti beavatkozások.
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A bemutatott berendezéseken kívül még számos - a gyógyítási és rehabilitációs
folyamatokat megkönnyítő - segédeszköz és tartozéka került beüzemelésre,
amelyekkel, már betegeink számára is érezhető minőségi javulás
tapasztalható a Kórház érintett osztályai gyógyászati ellátó tevékenységében.
Az új épület kivitelezésének előkészítése az utolsó fázisába érkezett:
 Elkészültek a helikopter leszálló éjszaki fogadásra is alkalmas bővítésének
tervei.
 Véglegesültek a közmű kiváltási tervek.
 A szükséges engedélyek, hozzájárulások jórészt rendelkezésre állnak.
 A közbeszerzési eljárás eredményes lezárása után megkezdődik a tényleges
kivitelezési munka.

Készülnek a Sürgősségi Osztály és a Laboratórium fejlesztésének tervei,
amelyek a belső átalakítás mellett, minegy 1,27 Mrd Ft értékű új gyógyászati,
analitikai eszköz beszerzését is tartalmazzák.
A komplex fejlesztési projekt onkológiai részének szakmai hátterét, az Országos
Onkológiai Intézet és Kórházunk között létrejött szerződésen alapuló
együttműködés garantálja, így a projekt eredményként, várhatóan Kórházunk
alapításának 150. évfordulójára, 2020 év végére befejeződő építkezéssel olyan
komplex egészségügyi beruházás valósul meg, amely nem csak Nógrád megye és
az Észak-magyarországi régió lakossága, de a határon túli magyarság ellátása
szempontjából is kiemelkedő jelentőséggel bír.
Salgótarján, 2019. június 26.
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