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BUGÁT PÁL KÓRHÁZ, GYÖNGYÖS 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

   

JELENTŐSEN NŐ A BETEGBIZTONSÁG A BUGÁT PÁL KÓRHÁZBAN 

 

A sikeresen elnyert több mint 60,03 millió forint, 100% támogatási intenzitású európai uniós 
támogatás jóvoltából jelentősen növekszik a betegbiztonság a Bugát Pál Kórházban miután az 
intézmény sikeresen indult az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében kiírt 
„Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi 
ellátórendszerben” c. pályázaton.  
 
Az EFOP-2.2.18-17-2017-00039 azonosító számú, 100% támogatási intenzitású Európai Regionális 

Fejlesztési Alaptámogatásával megvalósuló pályázat jóvoltából a betegek biztonságos ellátását szolgáló 

eszközök, berendezések, beszerzése történt meg 60.03 millió forintból a gyöngyösi kórházban. Az 

intézmény vezetése a prioritási sorrendek megfogalmazásakor a biztonságot, a betegek érdekeit, a szakma-

és a kor követelményeinek való megfelelést, és a fenntarthatóságot tartotta szem előtt. 

A legnagyobb tételt a kórház hálózati vízellátó rendszerének fertőtlenítését biztosító központi megoldás 

beszerzése jelentette, mely berendezést a szükséges műszaki tartalom okán, három helyen helyezték el.  

A kórház meghatározó gyógyászati helyiségeinek és kórtermeinek fertőtlenítése a megelőzés szempontjából 

kiemelten fontos feladat. A beszerzésre került eszközökkel széles spektrumú, nagy hatású fertőtlenítés válik 

lehetővé maximális higiéniai biztonsággal. Az eszközök, az eljárás és a fertőtlenítő oldat használata 

hatékony a gombák, vírusok, baktériumok ellen. 

A kézfertőtlenítés alapvető megelőzési módja az esetleges kórházi fertőzéseknek. A pályázat révén az 

intézmény a fekvőbeteg osztályokra nagy mennyiségben tudott beszerezni, a napi betegellátáshoz 

szükséges, szenzoros (65 db) és karos (164 db) kézfertőtlenítő adagolókat. Ezzel a kórház biztosítani tudja 

az eszközöket azokon a pontokon, ahol az, szakmailag szükséges és indokolt. A kézfertőtlenítő adagolók az 

osztályok és szakrendelők profiljához igazodóan úgy kerültek elhelyezésre, hogy - az alkoholos 

kézfertőtlenítő szer, valamint a kézfertőtlenítő szeradagolók elérhetőségét a legtöbb betegellátási ponton, 

valamint a látogatói belépési pontokon biztosítani tudja az intézmény. 

A sikeres pályázat új endoszkóp mosogató berendezés vásárlását tette lehetővé melynek indokoltságát a 

világszínvonalú és nagy betegforgalmat bonyolító labor biztonságos működtetése adja. 

A Bugát Pál Kórházban az elmúlt években az uniós és kormányzati pályázatok révén több milliárd forint 

infrastrukturális és műszerfejlesztés valósult meg mely a minőségi betegellátás kereteit biztosította az 

intézmény számára. Jelen pályázat eredményeképp a betegbiztonság jelentősen növekszik a gyöngyösi 

kórházban.  

 


