
Megkezdik a szentesi SBO bıvítését 

Szentes - Szeptemberben megkezdıdik a szentesi kórház sürgısségi betegellátó 
osztályának fejlesztése: közel 500 négyzetméterrel bıvítik a diagnosztikai 
tömböt, több mint 200 millió forintból új mőszereket vásárolnak az 
intézménynek, és helikopterleszálló is épül. 

Jövı év végére kibıvül a szentesi kórház sürgısségi 
betegellátó osztálya (SBO), amelynek fejlesztése 
szeptemberben kezdıdik. Az 530 milliós beruházás – 
amelyhez 476 millió forint uniós támogatást nyert az 
intézmény – egyik része a diagnosztikai tömb 
bıvítése: 222 milliós ajánlatával a KÉSZ Zrt. nyerte el 
a 478 négyzetméteres új szárny kivitelezıi munkáit. 
Szeptemberben megkezdıdik az építkezés, és jövı 
szeptemberre kell befejezni. Mindaddig a 
diagnosztikai tömb fıbejáratához kerül át a 
mentıbejáró, a régi kaput lezárják. 
 
– Kedvezı ajánlatot tett a nyertes, így amit az építési költségeken meg tudunk 
takarítani, azt mőszerekre, a legkorszerőbb orvostechnológiai berendezésekre 
fordítjuk – nyilatkozta lapunknak Baráth Lajos. A kórház fıigazgatója hozzátette, az 
intézmény jövıképének sarkalatos pontja az SBO fejlesztése. Egy súlyponti kórház 
nem küldhet el egyetlen beteget sem, uniós összehasonlításban is esélyegyenlıséget 
kell biztosítani az ellátásban, ehhez viszont eddig hiányoztak a maximális tárgyi 
feltételek. Ezért többek között 6 megfigyelı fektetı helyiséget, 2 intenzív 
megfigyelıágyat, illetve sürgısségi mőtıt és sokktalanítót is kialakítanak a kibıvített 
SBO-n. 
 
Ami a mőszerparkot illeti: digitális radiológiai berendezés, az egykapus betegellátó 
rendszert mőködtetı informatikai hálózat, lélegeztetık, ultrahangkészülékek, 
defibrillátorok és altatógépek is szerepelnek a beszerzési listán. Ezeket szintén e 
program keretében vásárolhatja meg a kórház. A projekt része még, hogy az SBO és a 
Kurca között éjjel-nappal használható helikopterleszállót építenek ki. Baráth Lajos 
hozzátette, amint sikerül beszerezni az új mőszereket, használni is fogják ıket, nem 
kell megvárni, hogy megépüljön az új szárny. 
 
A Petıfi Szállóról beszéltek 
 
– Volt megbeszélés a Petıfi Szállóról, de több nem történt – mondta Baráth Lajos arra 
a kérdésünkre, meddig jutottak az egyeztetéssel a Petıfi Szálló beruházójával, aki 
nemrég arról nyilatkozott, hogy nappali kórházat alakítanának ki a hotel 
fejlesztésének második üteme során, a Petıfi utcai üres telken.  
 
– A kórház nyitott, hiszen mint a térség egészségügyi központja nem csupán a 
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lakosságot segítheti szolgáltatásaival, hanem az egyre jobban fejlıdı 
egészségturizmus igénybevevıit is. Az együttmőködéshez szükséges a fenntartó 
megyei önkormányzat támogatása is.  
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