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AEEK/001366/2017

Vis Major támogatás
Kazán beszerzés

Régi kazán cseréje egy új korszerű, füstgáz hőhasznosítóval ellátott, nagy hatásfokú berendezés
telepítése.

2016.12.15‐2017.12.31.

49 900 000

Fenntartási időszak
(10 év)
2027.12.31.
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ÁEEK/009937‐001/2017

Vis Major támogatás
Műszaki és orvosi eszközök beszerzése

A támogatási összegből beszerzésre kerül kompresszor, hűtveszárító berendezés, vákuum szivattyú,
SiPAP lélegeztető készülék, betegfigyelő monitor, MR SWI modul, betegőrző monitor.

2017.11.23‐2018.12.31.

18 913 000

Fenntartási időszak
(10. év)
2028.12.31.
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ÁEEK/012364‐001/2017

Vis Major támogatás
Mosógép beszerzése

A támogatásból a Mosoda részére egy új 190 kg kapacitású mosógép kerül beszerzésre, amely egy régi,
elavult, gyakran meghibásodó 180 kg töltetű gépet vált fel.

2017.12.30–2018.12.31.

41 500 000

Fenntartási időszak
(10. év)
2028.12.31.
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ÁEEK/29261‐2/2018

Vis Major támogatás
Eszközbeszerzés, árnyékoló javítás

EMG, EEG, gyors sterilizáló készülék, endoscop készülék, betegőrző monitor beszerzése, valamint a
rendelőintézeti ablakok betonárnyékolóinak javítása.

2018.05.11‐2019.06.30.

30 000 000

Fenntartási időszak
(10. év)
2029.06.30.
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ÁEEK‐NEAK‐EMMI‐2017/1
1. számú projekt

1. számú projekt Mosoda technológiai
berendezéseinek korszerűsítése a Szent Lázár
Megyei Kórházban

Alapvető cél a betegellátás hatékonyságának és színvonalának javítása, a szakmai és üzemeltetési
költségek csökkentése. A pályázat segítségével a mosó‐ és csavarógépek közül egy 135 kg kapacitású
cseréje valósul meg, amit egy új 150 kg töltősúlyú mosógép vált fel.

2018.01.01‐2018.06.30.

30 900 000

Nem Kórházunk a
lebonyolító
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ÁEEK‐NEAK‐EMMI‐2017/1
4. számú projekt

4. számú projekt Fekvő‐beteg ellátó osztályok
kórtermeinek felújításához szükséges
festékanyagok beszerzése a Szent Lázár Megyei
Kórházban

11 osztály egészségügyi ‐ és teljes tisztasági festése valósul meg a támogatásból beszerzett festékanyagok
2018.01.01‐2018.06.30.
felhasználásával. A munkálatok elvégzését az intézmény saját hatáskörben, saját dolgozókkal oldja meg.

1 903 996

Nem Kórházunk a
lebonyolító
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CSBSZ 2018

Szülészeti Osztály családbarát fejlesztése

Orvosi eszközbeszerzés és infrastrukturális fejlesztés a szülészeti osztályon

2019.01.01–2019.12.31.

82 831 000

Fenntartási időszak
(5 év)
2024.12.31.
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CSBSZ 2019

A koraszülött osztály (PIC) fejlesztése

I. ütem: orvosi eszközbeszerzés és a légtechnikai rendszer fejlesztése
II. ütem: 2 orvos és 8 ápoló képzése a „Korszerű szoptatási ismeretek I.” című tanfolyam keretében

I. ütem:
2019.12.10–2020.12.31.
II. ütem:
2020.01.01–2021.12.31.

42 238 000

Fenntartási időszak
(5 év)
2026.12.31.
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EFOP‐1.8.0‐VEKOP‐17‐2017‐00001

Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani
fejlesztése

Infekciókontroll eszközpark bővítése és megújítása 5 részben

2017.06.01
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EFOP‐1.10.2‐17‐2017‐00019

Egészségügyi humánerőforrás‐fejlesztés a Szent
Lázár Megyei Kórházban

A fejlesztéssel a kórház a már meglévő komoly humánerőforrás problémáit tudja megoldani 9 munkahely
(7 új munkahely teremtése fiatal, szakképzett ápolók részére, 2 új munkahely teremtése gyógytornászok
2018.06.01 ‐2020.10.29.
számára, 60 többletteljesítményt nyújtó szakdolgozó foglalkoztatása) betöltésével a hiányszakmákon
belül.
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EFOP‐1.10.3‐17‐2017‐00023

Képzési programok a Szent Lázár Megyei Kórház
szolgáltatás‐fejlesztése érdekében

Az intézményben jelentkező szakdolgozói hiány kitöltésére összesen 36 szakdolgozó képzése valósult
meg 13 féle szakmában

Egységes ápolási eszközpark kialakítása

Az eszközök beszerzését, közbeszereztetését teljes mértékben az ÁEEK végezte, majd az
együttműködésben részt vevő kórházaknak átadta. A kórháznak szükséges az Egységes Tulajdoni
2017.01.01‐2021.11.30.
Nyilvántartási rendszerbe integrálódó valós idejű eszközgazdálkodási modul általi rendszerben vezetni az
eszközök meglétét és állapotát (országos ápolási eszközkészlet nyilvántartása).
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EFOP‐2.2.0‐16‐2016‐00003

2018.01.01 ‐2019.12.31.

Nemzeti
Népegészségügyi
Központ projektje

Folyamatban lévő

98 427 532

Fenntartási időszak
(3. év)
2023.03.31

100 408 603

Fenntartási időszak
(2. év)
2021.12.09

A projekt
kedvezményezettje az
Állami Egészségügyi
Ellátó Központ.
Fenntartási időszak
A szerződött
támogatás összege:
8 000 000 000 Ft
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A forrás elosztását
országosan az Állami
Egészségügyi Ellátó
Központ (ÁEEK)
koordinálja
Támogatási összeg:
‐ Eszköz beszerzésre:
nettó 258,7 MFt
‐ Infrastrukturális
fejlesztésre:
nettó 72 MFt
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EFOP‐2.2.0‐16‐2016‐00004

Aktív fekvőbeteg‐ellátási forma kiváltása az
egynapos sebészeti ellátás rendszerének
fejlesztésével

Fejlesztés történik az egynapos sebészeti részlegek országos hálózatában, 17 fekvőbeteg‐ellátó
intézmény 19 helyszínén önálló, multidiszciplináris, legalább négy szakmát érintő egynapos sebészeti
részlegek kialakítása valósul meg.
SZLMK: A fektető részleg az A3 épület 3. emeletén meglévő, a korábban használaton kívüli osztály
felújításával valósult meg. Minden kórteremhez önálló fürdő helyiség készült, az egyik kétágyas
kórteremhez új akadálymentes fürdőszoba került kialakításra. A C épület IV. emeletén a korábban is
üzemelő küretműtő került felújításra. A C épület V. emeletén a műtőblokkban lévő ébredőből műtőt
alakítottak ki, továbbá elkészültek a szükséges kiszolgáló helyiségek, előkészítő, bemosakodó, fehér‐ és
zöld öltöző, zsilip helyiségek. Méret: 299 m2.
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EFOP‐2.2.18‐17‐2017‐00016

A Szent Lázár Megyei Kórház betegbiztonságának
fejlesztése

A projekt a Szent Lázár Megyei Kórház betegbiztonsági helyzetét javította új rendszerek, eszközök
beszerzésén keresztül, amelyek segítenek csökkenteni a Kórházban előforduló nem kívánatos események 2017.10 01.‐2019.05.15.
és fertőzések számát.

102 821 090

Fenntartási időszak
(5 év)
2026.04.15
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EFOP‐2.2.19‐17‐2017‐00057

Szent Lázár Megyei Kórház járóbeteg szakellátó
szolgáltatásainak emelése az eszközpark
fejlesztésén keresztül

A salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház 6 db járóbeteg szakrendelésének (szemészeti szakrendelés,
radiológia – Ultrahang diagnosztika, urológia szakrendelés, szülészet‐nőgyógyászati szakrendelés,
neurológia szakrendelés, és fül‐orr‐gégegyógyászati szakrendelés) az eszközparkja fejlesztése és ezzel a
járóbeteg szakellátás minőségének javítása.

2022.01.25.‐2023.02.25.

292 692 303

Folyamatban lévő
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EFOP‐2.2.20‐17‐2017‐00024

A Szent Lázár Megyei Kórház orvostechnikai
infrastruktúra készültségi szintjének javítása új
ultrahang készülék beszerzésével

A Radiológiai, a Kardiológiai, valamint a Szülészeti‐Nőgyógyászati Osztály számára 1‐1 ultrahang készülék
került beszerzésre, hogy a szakrendelésen és az osztályon várakozó betegek ellátása elkülönülhessen, a 2017.11.01‐2018.10.31.
várakozási idő csökkenjen

49 618 150

Fenntartási időszak
(5 év)
2024.01.09
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Gyermekdiabétesz Pályázati Program
GYDIAB‐20‐17

A Nógrád megyei diabetológiai ellátás tárgyi
feltételeinek javítása a Szent Lázár Megyei
Kórházban

Kórházunk sikeres pályázatot nyújtott be a Csecsemő‐ és Gyermekgyógyászati Osztály és Szakrendelés
orvosi eszközállományának fejlesztetésére a diabétesszel élő gyermekek ellátási színvonalának emelése
2020.07.15–2021.06.30.
érdekében.
A pályázat két fő eleme az orvosi‐ és vizsgálati eszközök beszerzése, illetve egy tankonyha kialakítása volt.

12 500 639

Fenntartási időszak
(5 év)
2026.06.30.
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Modern Városok Program

A Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése

Új onkológiai tömb építése, a háziorvosi rendszer (alapellátás) kórházi szakrendelések, fekvőbeteg
osztályok, és a Sürgősségi Osztály (SBO) korszerű információs technológiai (IT) elemekkel történő
fejlesztése, a sürgőségi ellátás (SBO) bővítése, korszerűsítése

2018.04.01‐2022.12.31.

17 439 718 000
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OKFŐ/56804‐1/2021

Vis Major támogatás
Konyha raktár tetőszigetelés

A konyha részét képező szárazáru raktárak illetve öltözők épületén elöregedett a tetőszigetelés. Az
épületrész beázott, a szigetelés javítása már nem elegendő, ezért vált szükségessé a teljes tetőfelület
vízszigetelésének és vele együtt a hőszigetelésnek a kicserélése. Az épület tetőfelülete 238 m2.

2021.06.01‐2021.12.31.

5 564 288

Fenntartási időszak
(10. év)
2031.12.31.

15 864 930

Fenntartási időszak
(10. év)
2031.12.31.

2017.02.01‐2023.01.01.

Lezárult kórházunk
vonatkozásában

Folyamatban lévő
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OKFŐ/56805‐1/2021

Vis Major támogatás
Kazán póttápvíz előkészítő rendszer telepítését

3 illetve 4 éve új gőzkazánok telepítésével elkezdődtek az intézmény bizonságos hő‐ és gőzellátását célzó
fejlesztések. Egy kiemelt jelentőségű rendszerelem, a kazántápvíz előkészítő berendezés korszerűsítésére
akkor még nem került sor. Az új berendezés a megbízhatóbb üzemvitel mellett biztosítja a kazánokhoz
2021.06.01–2021.12.31.
szükséges elvárt minőségű póttápvizet, ezáltal védi a nagy értékű kazánokat a nemkívánatos korróziótól,
lerakódástól. A korszerű és energiahatékony gép beüzemelése jelentős víz‐ és villamosenergia
megtakarítást is eredményez.

21

OKFŐ/56807‐1/2021

Vis Major támogatás
Koponyafűrész beszerzés

A Szent Lázár Megyei Kórház patológiai osztályán dolgozó szakemberek igényeiben már régen
megfogalmazódott az új, korszerűbb és biztonságosabb koponyafűrész beszerzése. Az osztályon
használhatatlan régi kézi fűrész állt rendelkezésre, melynek kiváltása a járványhelyzetben még
indokoltabbá vált.

2021.06.01‐2021.12.31.

1 735 836

Fenntartási időszak
(10. év)
2031.12.31.
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SKHU/1902/4.1/104

Healthcare cooperation

150154,71 EUR fejlsztés, melyből a gasztroenterológiai osztály került fejlesztésre

2020.09.01‐2022.04.30

54 055 696

Folyamatban lévő

