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A pályázat keretében újonnan felépülő négyszintes, 3112 m2-es szárny egyrészt
hatékonyan járul hozzá a szakmai integrációhoz, másrészt a betegek számára jelentősen
lerövidíti az indokolt ellátáshoz való hozzáférés idejét a mátraaljai város gyógyító
intézményében. A pályázat megvalósulásával tisztán elkülönültté válnak az akut és
elektív, illetve a járó– és fekvőbeteg-utak. Modern betegirányítási rendszer épül ki,
amellyel az akadállyal élők tájékozódását, közlekedését is elősegítik. Az új kórházi
szárnyban kap helyet a központi betegirányítás, az összes járóbeteg szakrendelés, a
szülészet-nőgyógyászati osztály és az invazív-mátrix egynapos sebészeti és rövidápolási
profilja.
A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során jelentkező 17 cég közül a tárgyalást
követően 11 vállalkozás nyújtott be végleges ajánlatot. A nyertes ajánlattevő Prím Építő Kft.-vel
ünnepélyes keretek között, 2013. november 27-én kötötte meg a Kórház a kivitelezői szerződést.
Az 1960-as évek elején épült régi SZTK épület bontási munkái 2013. december 18-án, a belső
bontásokkal kezdődtek, majd 2014 januárjában befejeződött az épület teljes szerkezeti bontása.
Januárban – már az építési kivitelezési tevékenység részeként – a felvonulási terület kialakítása, a
fakivágások, a déli szárny alaplemezének elkészítéséhez szükséges közműkiváltások,
földkiemelések, feltöltések zajlottak. Majd felállításra került az építkezést kiszolgáló toronydaru, és
február 15-én elkészült az épület vasbeton alaplemeze. Március elején a vasbeton szerkezet már a
terepszint fölé emelkedett. Jelenleg az első emeleti vasbeton szerkezetek készülnek.
A projekt révén korábban 138 millió forint értékben korszerű orvostechnikai műszerek,
berendezések és informatikai eszközök beszerzésére is sor került, melyeket már több, mint egy
éve a gyógyítás szolgálatába állított a Kórház. Az orvosi ellátás színvonalát növelő beszerzéseket a
korábban hiányzó, illetve a magas átlagéletkor miatt amortizálódott és gazdaságtalanul működő
eszközök pótlása és cseréje, továbbá a szakmai minimumfeltételek előírásainak történő megfelelés
indokolták. Időközben a projekt részét képező VIR- és kontrolling rendszer beszerzésére kiírt
közbeszerzési eljárás is sikeresen zárult 2014. március 12-én. Ennek eredményeképpen a projekt
megvalósítás végére egy korszerű Vezetői Információs Rendszer támogatja majd az intézmény
irányítását.
A Bugát Pál Kórház 2013. augusztus 1-én került a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és
Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) fenntartásába. A projekt megvalósulásához a
szakmapolitikusok, a politikai élet szereplői, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az
egészségügyért felelős államtitkárság, a fenntartó GYEMSZI és a Kormányhivatal jelentős
segítséggel, összefogással járul hozzá.
A Kórház vezetése, valamint a kivitelező külön köszönetüket fejezik ki az intézmény betegeinek és
a környező lakóházakban élőknek a türelméért és az építkezéssel járó kellemetlenségek
elviseléséért. Hamarosan méltó körülmények között zajlik majd újra a betegellátás a gyöngyösi
Bugát Pál Kórházban.
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