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GRÓF TISZA ISTVÁN KÓRHÁZ 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

BEFEJEZŐDÖTT AZ „ESZKÖZFEJLESZTÉS A GRÓF TISZA ISTVÁN KÓRHÁZBAN” CÍMŰ PROJEKT 

 

A berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórházban több mint 685 millió forintos európai uniós 

támogatással orvosi gép-műszer, mobília beszerzés, valamint informatikai fejlesztés valósult meg. 

 

A berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház sikeres pályázatot nyújtott be a „Struktúraváltás támogatása a 
járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével” pályázati konstrukció keretében „Eszközfejlesztés a Gróf Tisza 
István Kórházban” címmel. Az Európai Uniós pályázat keretében megvalósult beruházás eredménye, hogy 
az ágazati reform keretében a régió egészségügyi ellátásának tekintetében bekövetkezett változásokhoz 
igazodva egy magasabb színvonalú ellátást biztosít, mely a tárgyi eszközök cseréjével, korszerűsítésével, új 
eszközök beszerzésével valósult meg. Ez biztosítja, hogy az ellátórendszerben a megelőzés, gyógyítás, a 
gyógyulás egységes és integrált rendszere sikeresen kialakíthatóvá váljon. A projekt megvalósításával 
kórházunk betegellátásban betöltött szerepe erősödhet, hozzájárulva ezzel a kórház működési feltételeinek, 
struktúrájának, gép- és műszerparkjának fejlesztéséhez, diagnosztikai lehetőségeinek kiszélesítéséhez. A 
pályázattal a betegek magasabb színvonalú egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférése, az egészségügyi 
ellátások színvonalának és a lakosság elégedettségének növekedése érhető el. 
 
A projekt mai zárórendezvényén bemutatták a projekt részletes szakmai tartalmát: az intézeti jellegű 
informatikai fejlesztéssel (korszerű, virtualizált környezetben futó szerver megoldás kialakítása és hozzá 
tartozó szoftver beszerzése, elektronikus betegbehívó és betegtájékoztató rendszer, RFID betegazonosító 
rendszer kiépítése, stb.) a korszerű adatbiztonság és az adattárolás biztonságosabbá tétele, valamint 
magasabb technikai szintű, integrált infokommunikáció és az ellátáshoz való hozzáférés idejének 
lerövidülése valósul meg. Mindezek mellett a képalkotó diagnosztika, a fekvő-, járóbeteg- és gondozói 
ellátás gép- és műszerparkjának fejlesztése, a betegbiztonság növelése is megvalósult.  Az egészségügyi 
ellátás színvonalának emelését céloztuk meg a mobiliapark korszerűsítésével, melyek nagyon 
elhasználódtak, elavultak, s ezáltal szükségessé vált ezek cseréje (ágyak, éjjeli szekrény, antidecubitor 
matrac stb.).  
 
A projekt általános célja az intézménynél az ellátó egységek modernizációjával, az erőforrások 
koncentrálásával szakmailag magasabb színvonalú, költséghatékonyabb ugyanakkor korszerű ellátás és 
szolgáltatásnyújtás feltételeinek megteremtése, ami növeli az ellátott lakosság biztonságérzetét, 
elégedettségét és életminőségét. A magasabb színvonalú ellátással ugyanakkor cél az egészségmegőrzés, 
a betegségek mielőbbi felismerése és a gyógyítás megkezdése, a munkavégző képesség gyorsabb és 
tartós visszaállítása, a munkavállalók munkaerő-piaci esélyének növelése, a munkából történő kiesés 
csökkentése.  
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