2016.06.14.
MÁV KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET SZOLNOK

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BETEGELLÁTÁS JAVÍTÁSÁT CÉLZÓ INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA A
MÁV KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZETBEN
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatással újabb beruházás valósult meg
Szolnokon. A MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok az Új Széchenyi Terv, Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Programjának keretében összesen 194 410 000 forint vissza nem
térítendő támogatást nyert a betegellátás javítását célzó infrastrukturális fejlesztés
megvalósítására.
A projekt megvalósításának időszaka 2015. október 1-től 2015. december 31-ig tartott.
A MÁV Kórház és Rendelőintézet adottságait, fejlesztési lehetőségeit, illetve a betegek igényeit
felmérve, azzal összhangban alakította ki fejlesztési koncepcióját, melyben nevesítve szerepeltette
jelen projekt keretében megvalósult infrastrukturális beruházás elemeit.
Az intézmény működésében hiányosságként jelentkezett, hogy járóbeteg ellátás keretén belül nem volt
lehetőség logopédiai, dietetikai, pszichológiai foglalkozások igénybevételére, valamint a szociális
munkatársakkal való konzultációk folytatására. A szükséges terápiás foglalkozások, konzultációs
lehetőségek biztosításának alapvető feltétele volt az erre alkalmas helységek kialakítása. Emellett a
betegek és hozzátartozóik részéről gyakran merült fel az igény a kegyeleti, illetve imaszoba iránt, mely
szükséglet kielégítését az intézmény ezidáig – helyhiány miatt - nem tudta megoldani. Jelen fejlesztés
révén megoldódott az erre alkalmas helységek felszabadítása, a kijelölt helységekben az új funkciók
kialakítása. Az intézményi dolgozók számára történő megfelelő munkakörülmények biztosítása terén a
kórház jelentős problémákkal küzdött, tekintve hogy a dolgozók létszámához viszonyítva a
rendelkezésre álló öltözőhelységek mérete nem volt megfelelő, e hiányosság a mindennapi működés
során nehézséget és fennakadást okozott. Az öltözőcsoport kialakításával megfelelő körülmények
biztosíthatók a dolgozók számára, mely pozitív kihatással van a dolgozók munkavégzésének és így a
betegellátás színvonalára is.
A projekt rövid távú célja a szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet infrastrukturális fejlesztése, a
betegellátás színvonalának növelése, a szolgáltatások elérhetőségének javítása új logopédus,
pszichológus, dietetikus, szociális munkatársak irodáinak, betegek és hozzátartozóik által igénybe
vehető kegyeleti- és imaszoba kialakítása, valamint a közel 180 férőhelyes öltözőcsoport kialakítása
révén.
A projekt hosszú távú célja az egészségügyi ellátás hozzáférhetőségének javítása, a működési
feltételek javításával és optimalizálásával egy hatékony és betegbarát intézményi működés kialakítása
és megtartása, ezek révén pedig a komplex betegellátás biztosítása.
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