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A minıségi betegellátás területén további eredmények érhetık el a gyöngyösi Bugát Pál
Kórházban, miután 138 millió forint értékben korszerő orvostechnikai mőszerek, berendezések
és informatikai eszközök beszerzésére került sor a mátraaljai város gyógyító intézményében. A
mőszerek beszerzése része azon nagyléptékő, EU-s támogatással megvalósuló projektnek,
melynek révén korszerő négyszintes, 3.112 m2-es szárny épül a kórház területén.
A projekt megvalósulásához a szakmapolitikusok, a politikai élet szereplıi, az Emberi
Erıforrások Minisztériuma, az egészségügyért felelıs államtitkárság, a fenntartó GYEMSZI és a
Kormányhivatal jelentıs segítséggel, összefogással járultak hozzá.
A Központi Aneszteziológiai és Intenzív Osztályon üzembe helyezett magas tudásszintő lélegeztetı
gépek, ırzımonitorok és központi monitor, a Szülészeti-nıgyógyászati Osztályon nemrég óta
mőködı, hordozható 12 csatornás EKG, illetve a központi mőtıben használatba vett nagyfrekvenciás
sebészeti vágókészülék és magas tudásszintő altatógépek segítségével a Kórházban jelentısen javul
a betegbiztonság. Az egészségügyi rendszer átalakítását célzó stratégiákkal összhangban, újonnan
kialakított egynapos sebészeti és rövid ápolási egység, valamint az oda beszerzett újraélesztı
felszerelés, készenléti táska, és további orvostechnikai berendezések megkönnyítik és felgyorsítják a
betegek helyben történı ellátását, növelve ezáltal a térségben és a megyében élık magasabb
színvonalú ellátásokhoz történı hozzáférési esélyeit.
Természetesen a többi mőtétes osztály, úgymint a sebészet, a fül-orr-gégészet, valamint a
gasztroenterológiai osztály munkatársai és az ezeken osztályokon kezelt betegek számára is óriási
segítséget és biztonságot jelentenek ezek a fejlesztések. Az orvosi ellátások színvonalát tovább
növelı beszerzéseket a korábban hiányzó, illetve a magas átlagéletkor miatt amortizálódott és
gazdaságtalanul mőködı eszközök pótlása és cseréje, továbbá a szakmai minimumfeltételek
elıírásainak történı megfelelés indokolták. Fentieken túl a Kórházban dolgozó orvosok, ápolók,
kórházi munkatársak munkáját is megkönnyítik az informatikai hardver és szoftver beszerzések,
melyek keretében új számítógépek és monitorok, valamint szerverek üzembe helyezése történt meg.
A mőszerek beszerzése része azon nagyléptékő,EU-s támogatással megvalósuló, 1.551.958.258 Ft
összértékő beruházási fejlesztési projektnek, melynek révén korszerő négyszintes, 3.112 m2-es
szárny épül a Kórház területén. A projekt célja, hogy a Bugát Pál Kórházban a fekvı- és járóbeteg
ellátás integráltan, kulturált, átlátható betegutak mentén valósuljon meg, növelve a kórház szakmai
színvonalát, és megteremtve egyúttal a költséghatékony gazdálkodás feltételeit.
A Bugát Pál Kórház szakmai munkájának fejlesztése egyedülálló lehetıséget kínál Heves megye
második legnagyobb egészségügyi intézménye, és ezáltal a város, valamit a környezı kistérségek
lakói számára. Az új épületszárny – melynek kivitelezési munkálatai várhatóan még az idén elindulnak
– szervesen kapcsolódik majd a jelenlegi épülethez, így egy épületen belül megoldhatóvá válik az
intézményhez tartozó összes fekvıbeteg ellátás elhelyezése.
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