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A projekt azonosítószáma: HUSK 1101/1.4.1/0043

A projekt címe: „Gyógyászati eszközök vásárlása kórházak és egészségügyi 
intézmények számára”

A projekt összköltségvetése: 697 571 € 

Tagonként költségvetés

Koch Róbert Kórház: 405 304 € 

Királyhelmeci Kórház: 292 267 € 

A projekt megvalósítás ideje: 2013.10.01. – 2014.12.31.

A projekt támogatási intenzitása: 95 %

Projektünk megalapozottsága:

Gazdasági, egészségügyi mutatók alapján az Észak-magyarországi Régió Magyarország legelmaradottabb 
régiója. GDP/fő tekintetében a régió az utolsó előtti a Magyarországi régiók között. Uniós viszonylatban a régió 
még elmaradottabb, az Uniós régióátlag 36%-át termeli meg. A mortalitási mutatók is rosszabbak az országos 
átlagnál. A csecsemőhalandóság magas, a keringési rendszer betegségei, a daganatos megbetegedések 
mellett jelentős a külső ok miatt bekövetkezett halálozás és az emésztőrendszeri betegségek. 

Projektünk céljai: 

Gazdasági versenyképesség növelése: a korszerű ellátás eredményeként csökken a kórházban töltött napok 
száma, a határtérség munkavállalói gyorsabban válnak munkaképessé.

A projekt hozzájárul a projektben részt vevő egészségügyi intézmények közötti együttműködés kiterjesztésére, 
és más ágazatok közötti együttműködéseket is generál. A korszerű, energiatakarékos gyógyászati eszközök 
beszerzése csökkenti a felhasznált energia és a keletkező veszélyes hulladék mennyiségét.
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Projektünk tevékenységei:

1. Eszközbeszerzés

Koch Róbert Kórház eszközbeszerzése:

Kórházunk aktív, krónikus és rehabilitációs 
ellátásra szakosodott tüdőkórház. A tüdőgyó-
gyászathoz szükséges orvosi műszereket és 
eszközöket, ápolási eszközöket szerezzük be a 
projekt keretén belül. 2012 óta rendelkezünk a 
legmagasabb, III. szintű progresszivitási 
besorolással, amelyhez új ellátási formaként 
egy hat ágyas intenzív osztályt alakítottunk ki. 
Megújul az intenzív osztályunk, speciális, 
felfekvést megakadályozó ágyakon gyógyul-
hatnak betegeink, korszerű lélegeztető gépeket 
szerzünk be. Az onkológiai ellátáshoz is 
speciális onkológiai székeket vásárolunk. 80 
fekvőbeteg ágy beszerzésével megoldjuk a 
fekvőbeteg ágyaink egyharmadának a cseréjét. 
A betegek újjáélesztését reanimációs kocsik, és klinikai defibrillátorok támogatják. Szintén új ellátási forma 
bevezetését teszi lehetővé a Polisomnograph, amely egy alváslabor megvalósulását segíti, ez a vizsgálati 
módszer teljesen egyedülálló megyénkben.

Koch Róbert Kórház eszközei:

Sz. Gyógyászati eszköz megnevezése Mennyiség (db)

1. Multifunkcionális intenzív terápiás ágy 6

2. Antidecubitor matrac 8

3. Matracvédőhuzat 80

4. Matrac kórházi ágyhoz 80

5. Betegszállító kocsi (átröngenezhető) 1

6. Univerzális mechanikus ágy 80

7. Infúziós pumpa 5

8. Ültethető légzésterápiás ágy 1

9. Lélegeztető ballon 4

10. Reanimációs kocsi 1

11. Onkológiai kezelőszék 3

12. Klinikai defibrillátor 2

13. Lélegeztetőgép 3

14. Ekg 2

15. Polisomnograph 1

 Összesen EUR: 372 609



www.hungary-slovakia-cbc.eu

Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Királyhelmeci Kórház eszközbeszerzése:

A Királyhelmeci kórház a környéken élők számára nyújt általános területi kórház szintű ellátást. A széles 
spektrumú ellátásban sok szakma megtalálható, mind a járó, mind a fekvőbeteg ellátásban. Jelen projektben a 
műtétes szakmákat kiszolgáló erősen amortizálódott géppark lecserélését célozzák meg, modern altató és 
lélegeztető gépek beszerzésével. A diagnosztikai eszközöknél a gasztroenterológiai torony segíti a daganatos 
megbetegedések időbeni felismerését.

Királyhelmeci Kórház eszközei:

Sz. Gyógyászati eszköz megnevezése Mennyiség (db)

1. Gasztroenterológiai torony 1

2. Altató gép 1

3. Lélegeztető gép 1

4. Műtőasztal 1

5. Műtőlámpa 1

6. Klinikai defibrillátor 1

 Összesen EUR 261 605 

2. Workshop szervezése

A két kórház hasonló egészségügyi mutatókkal rendelkező ellátási területtel bír. A közös projekt részét képezi 
olyan workshop szervezése, amelyben a partner intézmények egészségügyi ellátását bemutató, a gyógyítás 
során felmerült kérdésekre megoldási javaslatok kidolgozását szolgáló előadások kerülnek bemutatásra

A wokshop megrendezésével a társadalmi koherencia erősödik. 
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