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Az Európai Unió és a Magyar Kormány által nyújtott támogatással valósul meg beru-

házás Szolnokon. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház – Rendelőin-

tézet és a MÁV Kórház és Rendelőintézet konzorciuma az Új Széchenyi Terv, Társa-

dalmi Infrastruktúra Operatív Programjának keretében összesen 1 985 799 768 forint 

vissza nem térítendő támogatást nyert az egészségügyi ellátórendszer korszerűsítése 

céljából.  

 

A konzorciumi tag MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok 381 569 409 Ft vissza nem térítendő tá-

mogatást nyert a „Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével” című pá-

lyázati konstrukción az Új Széchenyi Terv keretében.  

 

A MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok röntgen digitalizálást és az aktív mozgásszervi szakellátások 

fejlesztését valósítja meg a pályázat keretén belül: a digitális rendszer kialakítását, új direkt digitális 

röntgengépek beszerzését, illetve PACS rendszer kiépítését tartalmazza a beruházás. A projekt során 

a kórházban az informatikai rendszer korszerűsítése, fejlesztése is megvalósul, az aktív mozgásszervi 

szakellátások fejlesztése keretén belül diagnosztikus és terápiás eszközök beszerzése történik. Tekin-

tettel arra, hogy a kórház járó- és fekvőbetegei között jelentős számban fordul elő hangképzési za-

varral küzdő páciens, új fejlesztési irányként jelenik meg a foniátriai szakelátás korszerűsítése is. Az 

osztályok működéséhez szükséges humán erőforrást a Kórház biztosítja. 

 

A beruházás rövidtávú eredményei: 

 Direkt digitális röntgen felvételi asztal és mobil röntgen berendezés beszerzése PACS rendszer 

kiépítésével; 

 Ultrahang készülék beszerzése, ultrahang vizsgálófejekkel; 

 Fizikoterápiás egység eszközparkjának korszerűsítése; 

 Foniátriai szakellátás fejlesztése stroboszkóp berendezés beszerzésével; 

 Műtőegység korszerűsítésével egynapos sebészeti ellátás továbbfejlesztése; 

 Informatikai hálózatfejlesztés megvalósítása. 

 

Távlati eredmények: 

 A struktúra-átalakításhoz, funkcióváltáshoz kapcsolódó szakmai koncentrációt szolgáló infra-

struktúra-fejlesztés megvalósul; 

 Az érintett szakmák esetében gazdaságilag hatékony és betegbarát intézményi működés ala-

kul ki; 

 A korszerű orvos-szakmai technológiák befogadásával a szolgáltatások színvonala és a mun-

kafeltételek minősége javul. 

 A megvalósítás újabb szintet jelent a funkcionális integráció területén, mindemellett a fiziote-

rápiai és műtőegység eszközparkjának korszerűsítésével kiteljesedhet a mozgásszervi szak-

kórház funkció betöltése. 
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