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1. Új onkológiai központ létrehozása;

2. A Sürgősségi Osztály (SBO) bővítése;

3. A háziorvosi rendszer (alapellátás),
a szakellátás, valamint az SBO
korszerű információs technológiai
(IT) elemekkel történő integrálása 
minta projekt

A Kórház komplex fejlesztésének elemei
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1. Új onkológiai központ létrehozása

2020. 06. 05. 3

Az új onkológiai központ elhelyezkedése



Kivitelezési tevékenységek:
• 2019.11.22. A szerződés megkötésre került.
• 2019.11.26. Az építési napló megnyitása;
• 2020.01.27-én befejeződött a nagyfeszültségű 

földvezeték áthelyezése.
• 2020.03.31-én a COVID helyzet miatt 

igazgatóság szigorúan szabályozta a 
munkavégzésre alkalmas területeket.

• 2020.05.26-tól a belső udvaron a 
közműkiváltás műveletei, a tiszta folyosó 
építésének előkészületei,

• a hátulsó részen a pataklefedés előkészületei 
folynak;

Onkológiai központ kivitelezése
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• szádfalazás munkák patakban
• tereprendezési munkák, humusz leszedés
• patak ideiglenes kiváltása (szivattyúzás)
• patakmederbontása, mederkövek kitermelése
• patakmeder szélesítése, kitermelt felesleges anyag elszállítása
• Viacon rendszer építése
• Viacon rendszernél föld visszatöltés

• közmű kiváltások építése (ívóvíz-, csapadékvíz- és szennyvízvezeték) kiépítése belső udvarban
• közműkiváltások utáni földmunkák belső udvarban

• összekötő („tiszta”) folyosó telepítése gyermekosztály és E épület között.

• étterem bontása
• leszakaszolt közművezetékek bontása közműalagútban (távhő, gőz, elektromos…stb)

A következő hetek munkálatai
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Jelenlegi tevékenységek 1. Pataklefedés

2019.10.09.

Kivitelezés kezdete: 2020. június 08.
Kivitelezés tervezett vége: 2020. július 09. 
(az időjárás függvényében)
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Jelenlegi tevékenységek 2. Közműkiváltás

2019.10.09.

Tereprendezéssel együtt a
kivitelezés tervezett vége: 2020. június 19.
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Jelenlegi tevékenységek 3. Tiszta folyosó építése

2019.10.09.

Kivitelezés kezdete: 2020. június 08.
Kivitelezés tervezett vége: 2020. június 18. 
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Jelenlegi tevékenységek 4. Étterem bontása

2019.10.09.

Kivitelezés kezdete: 2020. június 15.
Kivitelezés tervezett vége: 2020. június 23. 



a) A helikopter leszállóhely éjszakai 
üzemre történő alkalmassá tétele;

b) Az SBO építészeti átalakítása, 
bővítése, eszközkorszerűsítése;

c) Az SBO laboratórium fejlesztése;

d) Az SBO-hoz kötődő ér- és 
szívsebészeti műtő egység kialakítása;

2.  A Sürgősségi Osztály (SBO) bővítésének elemei
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• Új képalkotó részleg építése – 64 szeletes CT, és digitális 
röntgen és ultrahang; 

• SBO építészeti átalakítására; 
• a korszerűtlen szellőző rendszer csere, csőposta a laborba;

b) Az SBO építészeti átalakítása, eszközfejlesztés
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Kivitelezési tevékenységek:
• 2020.03.25. a szerződés megkötésre került.
• 2020.03.27. megnyitásra került az építési napló;
• 2020.03.27. kivitelezést Kórház -a járványügyi 

helyzetre tekintettel- felfüggesztette.
• 2020.05.21-én a Covid helyzet javulásával, 

átadásra került az építési terület;
• 2020.05.26-án a megkezdődött az SBO felújítás 

az SzTK eszköztelepítés, a RTG helyiség 
átalakításának előkészületével.

Tervezett/jelenleg is megvalósuló tevékenységek
b) SBO felújítása bővítése, eszközök beszerzése 
b) 1 Rendelő – Mammográf, ultrahang, Röntgen
b) 2 Főépület I emelet – 128 szeletes CT
b) 3 Radiologia – Spect-CT

b) SBO építészeti átalakítása, eszközfejlesztés
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• Ultrahang diagnosztikai készülék - Invenia ABUS 2.0, magas 
tudású automata emlődiagnosztikai eszköz; 

• Digitális RTG berendezés váltja a korszerűtlen analógot

b) 1 Rendelő eszközfejlesztés

2020. 06. 05. 13



2020. 06. 05. 14

b) 2 Főépület I em. – Új RTG berendezés és 
128 szeletes CT berendezés



b) 3 Radiológia SPECT CT
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• MEDISO – AnyScan SC Spect CT – vezérlő 
munkaállomással, 3 db multimoduláris dual
monitoros kiértékelővel



c) Laboratórium átalakítása
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d) Ér- és szívsebészeti műtő egység kialakítása
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Kardiovaszkuláris katéteres labor integrált haemodinamikai és elektrofiziológiai rendszerrel.
Hibrid műtő kardiovaszkuláris és intervenciós radiológiai célokra integrált haemo rendszerrel.



Informatikai Eszközfejlesztés
• Hardver (HW) - gép, nyomtató, szkenner, speciális adat továbbítók
Előjegyzési rendszer szoftver fejlesztése
• Háziorvoshoz, várakozási-idő jelzéssel panaszok, tünetek megadása (kép + lelet)
• Háziorvosi előjegyzés a szakrendelőbe/kórházba és automatikus lelet visszaérkeztetés
Telekonzultáció szoftver modul a háziorvos és szakellátás között: 
• telekonzultációs kérőlap, szöveges információ megadásával, 
• dokumentumok, képek és videó anyagok csatolási lehetőséggel 
SBO és az érintett kórházi osztályok szoftver, speciális HW fejlesztése
• mentőszolgálat vonulás közbeni lelet- és monitor adatok elérése - SBO
• az érkező beteg kórelőzményei automatikus előkészítése - SBO, Osztályok
• a háziorvos beteg-adatainak lekérése, automatikus értesítése - SBO, Osztályok
• más intézményekből kórtörténet lekérése - SBO, Osztályok

3. Alap-, szakellátás és az SBO IT fejlesztése
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