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A támogatási szerzıdés aláírásával 530 millió forintos fejlesztés 
kezdıdik a szentesi Dr. Bugyi István Kórházban. Az új Sürgısségi 
Betegellátó Osztály költségeit európai uniós (TIOP) pályázat és a 
fenntartó Csongrád Megyei Önkormányzat finanszírozza. Az új SBO 
elengedhetetlen feltétele a 3,6 milliárd forintos mőtıblokk 
megépítésének.  

 
A saját bırükön fogják érezni az emberek, hogy a Csongrád Megyei Önkormányzat 
komolyan veszi, hogy erısíteni kell a megyében élık biztonságérzetét. Az Európai Unió által 
biztosított lehetıségeket nem látványberuházások finanszírozására, hanem sokkal fontosabb 
célok, például a betegek gyógyítási feltételeinek javítása érdekében használja ki – mondta el 
az eseményen Magyar Anna, a Csongrád Megyei Közgyőlés elnöke. 

A TIOP pályázat eredményeit Kıvári Attila, a Strukturális Alapok Programiroda igazgatója a 
következıképpen összegezte: az országban jelenleg 26 helyen zajlik a sürgısségi ellátás 
fejlesztése, a támogatási szerzıdések aláírása jelenleg is folyamatban van, ezek egyik 
állomása a szentesi Dr. Bugyi István Kórház.  

A Dr. Bugyi István Kórház jövıképéhez, amelyben a lakosok ellátása az elsıdleges, kiemelt 
program a sürgısségi betegellátó osztály európai uniós normáknak megfelelı kialakítása, 
mert ezzel Szentes és térsége lakossága az Európai Unió országaiban élı polgárokkal azonos 
szintő ellátást kap a sürgısségi betegellátás területén. Ezért is fontos a számunkra, hogy ez a 
fejlesztés megvalósuljon – fejtette ki gondolatait Dr. Baráth Lajos, a kórház megbízott 
fıigazgatója. Farkas Sándor, Csongrád megye 5. számú választókerületének országgyőlési 
képviselıje pedig arról beszélt, hogy már korábban is hangsúlyos feladat volt Szentes és 
térsége számára a sürgısségi betegellátás biztosítása.  

Évekkel ezelıtt – felismerve a térség egészségügyi ellátásának akkori hiányosságait – azért 
dolgoztak, hogy létrejöjjön a Sürgısségi Befogadóhely, amely felépült, és 2002 óta szolgálja 
az egészségügyi ellátás kiegyensúlyozott biztosítását. Felismerve az igényeket és 
lehetıségeket, a közeljövıben a kor követelményeinek megfelelıen megtörténik a 
Sürgısségi Befogadóhely Sürgısségi Osztállyá alakítása, az SBO bıvítése és korszerősítése, 
ami elengedhetetlen Szentes és térsége lakosai számára. Ez alapfeltétele a Dr. Bugyi István 
Kórházban tervezett struktúraátalakítással kapcsolatos, több mint 3 milliárd forintos 
fejlesztésnek, s lényeges mértékben javítja a környékbeli egészségügyi ellátást.  

A szentesi kórházban az elmúlt 16 év alatt a fenntartó Csongrád Megyei Önkormányzat 
közel 2,6 milliárd forintnyi fejlesztést hajtott végre. A Dr. Bugyi István Kórház 
korszerősítése kulcsfontosságú, mert Szentes és térsége közel 46 ezer lakójának járó- és 
fekvıbeteg ellátását ez a kórház szolgálja. Szentes - Csongrád megye harmadik legnépesebb 
városa – a hozzá tartozó 8 településsel közel 813,88 km2-en terül el, mellyel a szegedi után a 
második legnagyobb kistérség a megyében.  

Az új SBO fejlesztés keretein belül sürgısségi gyermekambulancia, helikopter leszállóhely 
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kialakítása, sürgısségi betegellátás korszerősítése és kapacitásának növelése kerül 
megvalósításra. Mindemellett új épületszárny létesítése, munkahelyteremtés és 
mőszerbeszerzés is a projekt velejárója. (Csm. Önkormányzat sajtó)  
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