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„Szent Lázár Megyei Kórház járóbeteg szakellátó szolgáltatásainak emelése az eszközpark fejlesztésén 
keresztül” című projekt a korábban megkezdett strukturális változások folytatásaként, az aktív 
fekvőbeteg-kapacitások további optimalizálására, a járóbeteg-ellátás, illetve az egynapos 
beavatkozások erősítésére koncentrál. Ennek megfelelően a program célja „az alapellátás 
megerősítése az alap- és a szak- (azon belül a járóbeteg) ellátás feladatköreinek pontos kialakításával, 
az ehhez illeszkedő működési feltételek megteremtésével, az egészségügyi ellátórendszer prevenciós 
szemléletű áthangolásával, a betegút-menedzsment optimalizálásával.” 
 
Jelen projekt a járóbeteg ellátás helyzetén kíván javítani azzal, hogy 274 millió Ft értékben olyan 
eszközöket szerez be a Kórház a járóbeteg szakrendelőjébe, amelyekkel javítható az ambuláns ellátás 
hatékonysága. A projekt megvalósítása révén a szükséges vizsgálatok magasabb minőségben és 
kevesebb idő alatt lesznek elvégezhetőek, a korszerűbb eszközöknek köszönhetően pedig pontosabb 
diagnosztika állítható fel. A korszerű eszközökkel a betegellátás gyorsabb, pontosabb lesz, a 
szakdolgozók leterheltsége csökken.  
 
Jelen projekt fejleszti a járóbeteg szakellátást, és a korszerű diagnosztikai és egynapos beavatkozások 
révén felgyorsítja a betegek munkaerő-piacra történő visszavezetésének menetét. Csökkenti a 
betegellátásban töltött időt és javítja a foglalkoztatottságot, ami maximálisan összhangban van a 
Széchenyi 2020 célkitűzéseivel. 
 
A projekt keretében összesen 6 szakma járóbeteg ellátása kerül fejlesztésre: szemészeti 
szakrendelés, radiológia – Ultrahang diagnosztika, urológia szakrendelés, szülészet-
nőgyógyászati szakrendelés, neurológia szakrendelés, és fül-orr-gégegyógyászati 
szakrendelés. 
 
A projekt azonosítószáma: EFOP-2.2.19-17-2017-00057 
A projekt megvalósítás ideje: 2022.01.25. – 2023.02.25. 
 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 
 
A projektről bővebb információt a www.szlmk.hu oldalon olvashatnak. 
 
További információ kérhető: 
 
Szabó Csaba projektmenedzser 
Telefonszám: +36/32-522-010 
e-mail cím: muszak@szlmk.hu 

A Szent Lázár Megyei Kórház az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi 
költségvetési előirányzatból 100%-os vissza nem térítendő támogatás kapott. A 2022-2023-ban 
megvalósuló projekt végrehajtására mintegy 292,69 millió Ft forrás áll rendelkezésre. A projekttel a 
Kórház 6 járóbeteg szakrendelésének az eszközparkját kívánja fejleszteni és ezzel a járóbeteg 
szakellátás minőségét javítani, valamint – hátrányos helyzetű térség révén – az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést elősegíteni. 


