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SÁTORALJAÚJHELYI ERZSÉBET KÓRHÁZ

SAJTÓKÖZLEMÉNY
UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL VALÓSULT MEG A SÁTORALJAÚJHELYI ERZSÉBET KÓRHÁZ
REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSÁNAK FEJLESZTÉSE
A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház a pszichiátriai rehabilitációs ellátás fejlesztéséhez az Északmagyarországi Operatív Program keretében, 292 millió forint, az Európai Unió és a Magyar Állam által
nyújtott, pályázati támogatásban részesült.
A fejlesztés egy régión átívelő projekt keretén belül valósult meg, melyben az Észak-magyarországi régió 11
kórházának rehabilitációs ellátása újul meg. Az Észak-magyarországi Operatív Program keretében 4 milliárd
830 millió forint uniós támogatással megvalósuló „A rehabilitációs ellátórendszer fejlesztése az Északmagyarországi régióban” című projekt alapvető célkitűzése: a különböző rehabilitációs szakterületekhez való
lakossági hozzáférés földrajzi-regionális és ellátásbeli egyenlőtlenségeinek csökkentése, valamint az
elérhető egészségügyi rehabilitációs szolgáltatások színvonalának javítása az infrastruktúra és a
műszerezettség fejlesztése révén. A beruházást 100%-ban az Európai Unió és a Magyar Állam támogatta.
A projekt megvalósítására konzorcium jött létre, amelyben a konzorciumvezetői feladatokat a Borsod-AbaújZemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház látja el. A rehabilitációs ellátórendszer fejlesztése
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében hat, Heves megyében kettő, míg Nógrád megyében három
kórházat érint.
A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórházban megvalósult projekt rövid tartalma:
A projekt kapcsán a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház Konzorciumi Tagnál a pszichiátriai
rehabilitációs osztály valamint a pszichiátriai betegek nappali ellátását végző intézményrész
felújítása történt meg. A beruházás lehetővé teszi a régió pszichiátriai betegei számára a betegközpontú
ellátást napjaink elvárásainak megfelelő minőségben. A felújítás eredményeként a pszichiátriai rehabilitációs
ellátás az eddigiekhez képest nagyobb területen történik, a kórtermek, vizesblokkok teljes mértékben
megújultak, és számuk csaknem megduplázódott. Számos kórteremben került kialakításra vizesblokk,
ezáltal a pszichiátriai rehabilitációs ellátás XXI.sz. körülmények között fog zajlani. A támogatás lehetővé
teszi a mozgásukban korlátozott pszichiátriai betegek részére is a szakorvosi ellátás elérését az
akadálymentesítésnek köszönhetően. A beruházásnak köszönhetően a pszichiátriai tömbben végzett
ellátás feltételei javulnak, az infrastruktúra modernizálásával egyetemben az épület több mint 100
éves patináját megőrizve újul meg az épület homlokzata is. Az épület rendkívül leromlott műszaki
állapotban volt, a beruházásnak köszönhetően a rendelkezésre álló alapterület megduplázódott, így válik
lehetővé, hogy a korábban 6-7 ágyas kórtermek helyett maximum 4 ágyas kórtermekben folyhat majd az
ellátás. Az épület összes ablakának cseréje, külső homlokzatának hőszigetelése és a tetőcsere
lehetővé teszi, hogy a korábbi rezsidíjakhoz képest alacsonyabb legyen az épület
energiafelhasználása, mely megtakarítás a betegellátásra fordítható.
A projekt során a kivitelezés 261millió forintból valósult meg, továbbá 9,25 millió forint értékben kerül még
kórtermi bútorzat beszerzésre.

