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A MODERN VÁROSOK PROGRAM FINANSZÍROZÁSÁVAL ELKEZDŐDÖTT
A KÓRHÁZUNKBAN ÉPÜLŐ ÚJ ONKOLÓGIAI KÖZPONT ELŐKÉSZÍTÉSE
A Modern Városok Program keretén belül, a Szent Lázár Megyei Kórház 250 m Ft
támogatásból kezdte meg az Új Onkológiai Központ Építése projekt megvalósításának
előkészítését. A beruházás keretében 3.300 m2-es, három szintes, komplex onkológiai
központ épület létesül, amelynek piceszintjén elhelyezkedő két korszerű besugárzóval válik
teljessé a Kórház regionális onkológiai központtá történő fejlesztése.
Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti
együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017.
(VI. 27.) Korm. határozat 4. pont a) alpontja, valamint a Korház vezetőségének elfogadott
fejlesztési koncepciója alapján, a Modern Városok Program keretén belül, a salgótarjáni Szent
Lázár Megyei Kórház, az Új Onkológiai Központ Építése projekthez szükséges támogatás
biztosításáról rendelkező 1163/2018. (III. 27.) Korm. határozat finanszírozásásval kezdte meg a
komplex onkológiai fejlesztés előkészítését.
A komplex onkológiai fejlesztési projekt kapcsán új onkológiai központ (tömb) kerül
megépítésre a Szent Lázár Megyei Kórház területén, elérhetővé téve a hátrányos helyzetű
térségben, a legkorszerűbb intenzitás modulált sugárterápia (IMRT) és a képvezérelt sugárkezelés
(IGRT) alkalmazásokat is.
A fejlesztés kapcsán átépítésre kerül a belső udvar felőli bejárat is.
Jelenlegi állapot

Tervezett állapot

Az új, 3.300 m2-es onkológiai központ, a főépület és a gyermekosztály épülete között, mindkét
oldali összeköttetés emeletenkénti biztosításával, akadálymentesítetten kerül megvalósításra.
Jelenlegi állapot

Tervezett állapot

Az onkológiai központban összevonásra kerülnek az ellátási egységek.
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 onkológiai tömb másik oldalán, a lefedésre kerülő patak felett, 100 férőhelyes parkoló épül.

