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3 milliárdért verseng a szentesi kórház
BÍRÓ DÁNIEL
2010.02.02. 10:06

Szentes - A mőtıtömb mellé egy 109 ágyas hotelszárnyat is építhet a szentesi
kórház abból a 3 milliárd forintos pályázati forrásból, amely egy friss miniszteri
döntésnek köszönhetıen vált elérhetıvé. Az új létesítménybe kerülne át a
sebészet, a traumatológia, a fül-orr-gégészet és az urológia.
Hírlevél feliratkozás
Nem csupán egy új mőtıtömb építésére futja majd
abból a pályázati forrásból, amely meghatározhatja a
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
szentesi Dr. Bugyi István Kórház jövıjét. Január végéig
amelyben megerısítem a
úgy számoltak az intézménynél, a fenntartó megyei, és
feliratkozást.
a részben tulajdonos helyi önkormányzatnál, hogy 1,2
név
milliárd forintos támogatás nyerhetı el a Kurca
partjára tervezett blokk kialakítására, a városvezetés
e-mail cím
lobbijának köszönhetıen azonban
OK
megháromszorozódott ez az összeg. Székely Tamás
egészségügyi miniszter ugyanis saját hatáskörben a
Milyen a legutóbbi hírlevél?
napokban úgy döntött: feloldja azt a pályázati
feltételt, amely miatt a szentesi kórház kiszorult a 3
milliárdos támogatásért szóló kiírásból. A pályamunkát február 22-éig kell benyújtani,
és még tavasszal elbírálják. Ha nyer a szentesi kórház – amire jó esély van a pályázók
korlátozott száma miatt –, a két önkormányzatnak önrészként 300-300 millióval kell
hozzájárulnia a fejlesztéshez.

– Két jelentıs beruházással bıvülne a fejlesztési programunk. Az egyik, hogy a
mőtıblokk harmadik szintjén egy szeptikus mőtıt tudnánk kiépíteni, ahol
fertızésveszélyes beavatkozásokat tudnánk elvégezni, így a második szintre tervezett
3 mőtı fennakadás nélkül mőködtethetı lenne, azok sterilizálása nem okozna
idıveszteséget. A másik lényeges elem, hogy egy úgynevezett hotelszárnyat is
építhetnénk a mőtıtömb mellé: 2 ágyas, vizesblokkal ellátott kórtermekben
helyeznék el a betegeket. Az itt kialakított 109 ágyra költözne át a sebészet, a
traumatológia, a fül-orr-gégészet és az urológia. Vagyis a teljes betegellátás a Kurca
jobb partjára, a sürgısségi osztály mellé kerülne át – nyilatkozta lapunknak Gyenes
Ágota.
Az intézmény orvosigazgatója hozzátette: a továbbiakban épületkorszerősítésre is
pályázna a kórház, és ha nyernek, az ápolási és krónikus belgyógyászati osztályok is
komfortosabb körülmények közé kerülnek. A mőtıtömbpályázat feltétele az is, hogy
a helyi civilszervezıdésekkel is együtt kell mőködnie az intézménynek, ezért
péntekre meghívták a társadalmi szervezetek a kórházba, hogy összehangolják, ki
miben tudna segíteni, közremőködni a projektben.
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