Kórház komplex fejlesztése
projektindító sajtóesemény
a Szent Lázár Megyei Kórházban
2018. december 13-án a Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár
Megyei Kórház komplex fejlesztése projektindító sajtóesemény került megrendezésre.
Az elnöki asztalnál foglaltak helyet:

Dr. Gondos Miklós, AEEK főigazgató,
Dr. Bercsényi Lajos, Szent Lázár Megyei Kórház főigazgató főorvos;
Dr. Fábián Károly, EMMI helyettes államtitkár;
Fekete Zsolt, Salgótarján város Polgármestere
Becsó Zsolt, országgyűlési képviselő
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Rendezvényünket megtisztelte továbbá:

Sukuczi Nándor, Nógrád megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
Dr. Jakó Ildikó, térségi igazgató, AEEK
Dr. Dérer István, főosztályvezető, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Prof Dr. Polgár Csaba főigazgató főorvos – Országos Onkológiai Intézet
Dr. Csuka Orsolya fejlesztési igazgató - Országos Onkológiai Intézet

Dr. Bercsényi Lajos: Részletesen bemutatta a tervezett komplex fejlesztést (az ismertető,
a honlapunk nyitó oldalán, az új onkológiai tömb látványtervére kattintva tekinthető meg).
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Dr. Fábián Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyi fejlesztésekért
felelős helyettes államtitkár úgy fogalmazott:
„A kórház a beruházással más városok, régiók számára is példaértékűvé válik. Mint mondta, a
fejlesztés régóta várt, jogos igénye volt a Nógrád megyeieknek.
Kiemelte: a magyar gazdaság jó eredményei tették lehetővé, hogy a kormány elindítsa a Modern
városok programot, amelynek keretében Magyarország eddigi legnagyobb, csaknem négyezer
milliárd forint összértékű városfejlesztési projektje valósul meg.
A program 23 megyei jogú városban összesen 250 projektet tartalmaz, a fejlesztések összértéke
csak a 2019-es évben elérheti az 1100 milliárd forintot, amelynek legnagyobb része hazai forrás
– tette hozzá.” https://magyaridok.hu/belfold/csaknem-14-milliard-forintos-fejlesztes-kezdodik-a-salgotarjani-megyei-korhazban-3765191/

Az előadások után lehetőség volt, a fejlesztéssel kapcsolatos kérdések feltételére.
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A Kórház komplex fejlesztése projektindító sajtótájékoztató hivatalos részének lezártával, a
rendezvény fehér asztal melletti beszélgetésekkel folytatódott.

A komplex program onkológiai fejlesztésének megalapozott szakmai hátteret,
az Országos Onkológiai Intézet és Kórházunk között létrejött szerződésen alapuló
együttműködés garantálja, így a projekt eredményként, kórházunk alapításának
150. évfordulójára, 2020 év végére befejeződő fejlesztéssel olyan komplex
egészségügyi beruházás valósul meg intézményünkben, amely nem csak Nógrád
megye és az Észak-magyarországi régió lakossága, de a határon túli magyarság
ellátása szempontjából is kiemelkedő jelentőséggel bír.
Salgótarján, 2018. december 13.
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