Sürgősségi betegellátás fejlesztése az esztergomi Vaszary Kolos Kórházban
A projekt főbb adatai:
Azonosítószáma:

TIOP-2.2.2-08/2-2009-0025

Címe:

Sürgősségi betegellátás fejlesztése az
esztergomi Vaszary Kolos Kórházban

Elnyert támogatás összege:

220.656.216 Ft

Önrész összege:

24.517.357 Ft

Projekt összköltsége:

245.173.573 Ft

Támogatás mértéke:

90%

Projekt megvalósításának
időtartama:

2010.06.30 - 2012.06.30

Tervezett ingatlan hasznos
alapterülete:

976 m

Épített nettó alapterület:

31,77 m

Felújított, átalakított nettó
alapterület:

969,33 m
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A projekt ismertetése:
A Vaszary Kolos Kórház az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TIOP2.2.2/08/2F kódszámú, „Sürgősségi ellátás fejlesztése – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás)
támogatására című kétfordulós pályázati kiírásra 2008 júliusában nyújtotta be a pályázati anyagát.
A pályázat célja a maradandó egészségkárosodások és a megelőzhető halálesetek számának csökkentése és ezen
keresztül az egészséges életévek növelése, az egészséggel összefüggő életminőség javítása volt.
2010 tavaszán kaptunk értesítést a támogatói döntésről, míg a Támogatási Szerződés aláírására 2010. május 13-án
került sor.
Projektünket 220.656.216,- Ft összegű, vissza nem térítendő, 90%-os intenzitású támogatásban részesítették. Az
önrész összegét, 24.517.357,- Ft-ot intézményünk korábbi fenntartója, Esztergom Város Önkormányzata biztosította
részünkre.
A projekt megvalósítása 2010. június 30-tól 2012. június 30-ig tartott.
A pályázat keretében a meglévő Sürgősségi osztály korszerűsítésére igényeltünk támogatást, a megvalósult fejlesztés
elemei a következők voltak:
1. Központi épület (manuális pavilon) földszintjén belső átalakítási munkálatok:
a Manuális pavilonban a korábban kialakított Baleseti ambulancia átalakításával Sürgősségi osztály
létrehozása,
a Sürgősségi osztály kialakítása a tartószerkezet érintése nélkül, bővítéssel és belső átalakítással.

2.

3.

Manuális pavilon és Röntgen épület összeépítésére vonatkozó bővítési munkák elvégzése: a Röntgen osztály
nyitott folyosója került beépítésre, melynek célja a Sürgősségi osztály és a diagnosztikai munkahelyek közötti
zárt kapcsolat biztosítása.
Orvos-szakmai gépek, orvos-technológiai eszközök, berendezések beszerzése.
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A Sürgősségi osztály hasznos alapterülete az összekötő folyosóval együtt 976 m lett. Az épített, bővített nettó
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alapterület 31,77 m , míg a felújított, átalakított nettó alapterület 969,33 m lett. Az építészeti munkálatok költsége
bruttó 95,1 millió Ft volt. A pályázat keretében az osztály orvostechnikai gép-műszerei teljes egészében megújultak,
bruttó 93,7 millió Ft értékben orvos-szakmai gép, műszer beszerzés valósult meg.
A pályázatnak köszönhetően SO2 szintűre fejlesztettük a Vaszary Kolos Kórházban működő - korábban felfüggesztett Sürgősségi osztályt, és az egyéb engedélyek beszerzését követően 2012. július 01-jén megkezdte működését 7 ággyal.
A projekt befejezését követően megkezdődött a fenntartási kötelezettség teljesítése, mely szerint a vállalt szakmai
feladatok ellátásával a Sürgősségi osztály működését biztosítjuk és fenntartjuk a projekt lezárásától számított 5 évig.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

