SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Nagyatádi kórház fejlesztése” 2014. május 23.

A Nagyatádi Kórház 1.1 milliárd forintos európai uniós támogatást nyert fejlesztési
célokra. A projekt eredményeként lényegesen javulni fog a szolgáltatások minősége,
csökkennek a működtetés fajlagos költségei, a korszerű infrastrukturális feltételek és
ellátás pedig vonzzák majd a betegeket és a szakdolgozókat.
Javulnak a kórházi ellátás feltételei
A Nagyatádi Kórház fejlesztési projektje olyan alapvető hiányosságokat fog pótolni, melyek
segítségével a kórház nem csak az EU általános irányvonalainak és a hazai egészségügyi
szabályozásnak fog megfelelni, hanem a magyarországi megyék egészségügyi intézményeihez
képest is kiemelkedő színvonalú lesz. Jelentősen csökkenti ezzel az amúgy is a hátrányos helyzetű
térség lakóinak a kiszolgáltatottságát, és növeli a kilábalás esélyét. Ellátási körzetébe Nagyatád
kistérség, Csurgó kistérség és Barcs kistérség lakossága tartozik. Az intézmény 2013. július 16-tól
ismét állami tulajdonba került, a tulajdonosi jogokat a GYEMSZI gyakorolja.
Az immár 38. évében járó kórházban az építését követően érdemi felújítások, az újabb előírásoknak
való megfelelést biztosító beruházások nem történtek. A kórház eszközparkja, műszerállománya
mostanra elöregedett; a betegellátási funkciók építészeti elhelyezése már nem optimális, az
intézményen belüli betegút-szervezés nem felel meg a mai kor elvárásainak; a központi
betegfogadás és irányítás nem megfelelően megoldott; sok a kihasználatlan terület; a feladatellátás
és a telephelyi struktúra összhangja nem megfelelő.
A TIOP 2.2.6 pályázat nagy lehetőséget jelent a kórház számára, hiszen a korábban elmaradt
korszerűsítések egy részét pótolja.
A projekt az alábbi fejlesztéseket foglalja magában:
•
•
•
•
•
•
•

központi műtők felújítása és műszerparkjának korszerűsítése
röntgendiagnosztikai géppark cseréje és a helyiségek felújítása
új intenzív osztály kialakítása és műszerezettségének javítása
új gasztroenterológiai egység kialakítása, eszközeinek cseréje, megújítása
új központi bejárat kialakítása
új sürgősségi betegfogadó hely kialakítása
a főépület funkcionalitásának korszerűsítése érdekében tett építészeti átalakítások a mai
igények figyelembevételével.
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