A Kórház Komplex Fejlesztése – projektismertető

A 1577/2018. (XI. 15.) KORM. HATÁROZAT BIZTOSÍTOTTA A SZÜKSÉGES
FORRÁST, A SZENT LÁZÁR MEGYEI KÓRHÁZ KOMPLEX FEJLESZTÉSÉRE
Az Önkormányzat támogatásával, a Modern Városok Program forrásából, a 1577/2018.
(XI. 15.) Korm. határozat 13,380 MRD Ft-ot biztosított a Kórház komplex fejlesztésére.
A két év alatt, a legkorszerűbb sugárterápiás eszközparkkal ellátott 3.300 m2-es, három
szintes, korszerű onkológiai központ létesül. Teljesen megújul és bővül a Sürgősségi
Betegellátó Osztály, valamint egy, az alap-, szak-, és kórházi ellátásokat integráló
információs technológiai (IT) minta-projekt kerül megvalósításra.
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 Kórház 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 az
onkológiai fejlesztés előkészítését.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) szakmai iránymutatása alapján, a tervezés
végeredményeként, kibővülhetett az eredeti koncepció, így a Kórház komplex fejlesztése három
jól elkülöníthető, de szorosan összefüggő, egymás hatásait fokozó elemből tevődik össze:
1. Új onkológiai tömb építése;
2. A háziorvosi rendszer (alapellátás) Kórházi szakrendelések, fekvőbeteg osztályok, és a
Sürgősségi Osztály (SBO) korszerű információs technológiai elemekkel történő fejlesztése
– kísérleti projekt;
3. A sürgősségi ellátás bővítése, korszerűsítése;
1.

Új onkológiai tömb építése;
Új onkológiai központ (épülettömb) 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.
Jelenlegi állapot
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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:
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 – Onkológiai PCI (szívgyógyászat) és a kiszolgáló helyiségek kapnak helyet:
Az onkológiai tömb másik oldalán, a lefedésre kerülő patak felett, 100 férőhelyes parkoló épül.
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2.

A háziorvosi rendszer (alapellátás) Kórházi szakrendelések, fekvőbeteg osztályok, és a
Sürgősségi Osztály (SBO) korszerű információs technológiai (IT) elemekkel történő
fejlesztése.
A projektelem megvalósítása során - a legkorszerűbb információs technológiai (IT) elemek
bevonásával - egy minta (pilot) projekt keretében kerül kialakításra, a háziorvosi, valamint a
kórház fekvő és járó beteg szakrendelései, illetőleg a Sürgősségi Osztály (SBO) közötti
kapcsolat korszerű IT alapú integrálása.
15 háziorvos részére biztosít a projektelem, (az adatvédelmi előírások szigorú
figyelembevételével) hozzáférést a Kórházi adatbázishoz.
Öt szakrendelés, és öt fekvő osztály részvételével indul a minta projekt, amely a „legjobb
gyakorlat” alapján megalapozza - a későbbiekben országosan is bevezetésre kerülő - rendszer
alkalmazását.
A projektelem kapcsán az érintett szakrendelőkön, osztályokon informatikai fejlesztések
valósulnak meg, amelynek során korszerű, nagy teljesítményű munkaállomások kerülnek
telepítésre, a szükséges szoftverekkel, kiegészítő eszközökkel.
A projektelem megvalósítása során a Sürgősségi Osztály és a Kórházi hálózati aktív eszközei
cseréje is megtörténik, amellyel növekszik az adattovábbítás sebessége, a rendszer
adatbiztonsága, megbízhatósága.

3.

A sürgősségi ellátás (SBO) bővítése, korszerűsítése;
Az SBO-n jelenleg két műtő található, melyekben ambuláns sürgősségi műtéteket, illetve
életmentő műtéteket tudnak elvégezni.
Az SBO jelenlegi eszközellátottságát, műszerezettségét meghaladta a betegforgalom
növekedése, illetve a készülékek már nem tudják kielégíteni a korszerű diagnosztikai és
adatátviteli követelményeket.
Az SBO fejlesztés négy összetartozó elemre bontható:
 A helikopter leszállóhely éjszaki üzemre történő alkalmassá tétele
A legkorszerűbb repülésirányítási és navigációs rendszerek teszik lehetővé a leszállást a
legnehezebb időjárási körülmények között is.
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Az SBO építészeti átalakítása, bővítése, eszközkorszerűsítése
a) Az onkológia központba beszerzésre kerül egy 128 szeletes CT berendezés, amellyel
lehetőség nyílik a jelenleg üzemelő 64 szeletes CT SBO-ra történő áttelepítésére.
Az elhelyezés megoldását szolgálja az SBO épületének fölszinti bővítése, ahova a
képalkotó részleg települ, a CT és digitális röntgen berendezéssel.
b) A projektelem kapcsán az SBO építészeti átalakítására, a korszerűtlen szellőző
rendszer lecserélésre is sor kerül.



Az SBO laboratórium fejlesztése
A laboratórium 1968 óta változatlan beltéri kialakítással, épületgépészettel üzemel.
A műszerek elrendezése és technika színvonala a 90-as évek technológiáját tükrözi, az
elektromos rendszer alkalmatlan a modern, számítógép alapú automaták biztonságos
működtetésére, nincs szünetmentes rendszer, gyakoriak a feszültség-ingadozások.
A fejlesztéssel egy korszerű, egységes, zárt rendszerű laborautomata rendszer kerül
telepítésre, amely kapacitása kielégíti nem csak az SBO gyorsasági és pontossági
követelményeit, hanem a Kórház teljes vizsgálati igényeit is.



Az SBO-hoz kötődő PCI laboratórium (Perkután Coronaria Intervenció) kialakítása
Thrombosis, embolia: Magyarországon vezető halálok. A kórház ellátási területe az akut
coronaria szindróma (szívinfarktus) tekintetében kritikus.
Amennyiben van rá utaló anamnesztikus adat, akkor a betegút szempontjából is kiemelt,
hogy mielőbb korszerű PCI laborba kerüljön a beteg.
A Kórház ellátási területének lakossága csak szerencsés véletlen esetén jut el - az előírt
időablakon belül - a budapesti katéteres központokba.
Az új onkológiai épület III. emelete egy szintben fog elhelyezkedni a Sürgősségi
Osztálynak is helyet adó Diagnosztikai Tömb kardiológiai szintjével, így a jelenleg
működő Kardiológián kerül elhelyezésre a beszerzendő, az érrendszert vizsgáló DSA
(Digitális Szubkontrakciós Angiográf) készülék.
Ezzel a coronaria betegek kezelésének sürgősségi ellátáshoz kötődő kezelése, illetőleg az
előírásnak megfelelő a DSA készülék darabszám is biztosított lesz.
A PCI laboratórium két egysége (az új onkológiai épület III. emelete és a Diagnosztikai
Tömb kardiológiai szintje) egy kb. 6 méter hosszú függőfolyosóval kerül összekötésre.

A várhatóan 2020. év végére befejeződő kórházfejlesztéssel 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.
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