
SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

"Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásról 

szóló 388/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 1. § (2)  bekezdés szerinti működési támogatásról"  

rendelet alapján 15 milliárd forintra pályázhattak országosan az egészségügyi ellátást gyújtó 

szolgáltatók. A benyújtott pályázatoknak csaknem fele 324 nyert támogatást.  

A pályázatok célja az intézmények működési hatékonyságának növelése, energia takarékosság, 

illetve a betegellátás ésszerűsítése volt. 

 

A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház összességében 45 millió Ft értékben 6 pályázatott nyújtott 

be, ezekből támogatást nyert 2 pályázat 15 millió forint értékben.  

 

Intézményünk fekvő és járó betegellátás biztonságosabb és hatékonyabb ellátásának érdekében 

-a minimum feltételeket, energia felhasználást és a munkaerő optimális szervezését  is 

figyelembe véve-a pályázatból  fejleszti a meglévő elavult,illetve hiányzó gép-műszereit. 

 

A sterilizálóban működő jelenleg használatban lévő mosogatógépek 1998-ban lettek telepítve. 

Bár 2013-ban átestek részleges felújításon, a gépek kora és folyamatos használata miatt újra és 

újra meghibásodnak. A javításokat ugyan többnyire sikerül belső munkaerővel megoldani, de 

többször előfordul, hogy külső szakszervizt kell a javításhoz igénybe venni. Új eszköz 

beszerzése esetén az üzembiztonság növekedése mellett, víz és energia csökkenés is elérhető. 

A pályázat keretein belül beszerzendő géppel a sterilizálási folyamat mosogatási részének 

üzembiztonsága javul, így a műtőből és szakrendelésről érkező eszközök sterilizálása ezen 

munkafolyamathoz tartozó készülékhiba miatt nem húzódik el. Megszűnik az újraindítások 

miatt keletkező felesleges vegyszer, elektromos áram és víz használat, a külső szervizes 

javítások száma, ezekkel egyenes arányban csökkennek a gépre eső üzemeltetési költségek. 

(Megjegyzendő, hogy sokszor az alkatrészellátás is gondot okoz, lévén a 10 évnél régebbi 

berendezések esetén ez már általában akadozó.) 

Konyhai gépek, berendezések fejlesztésével kapcsolatban elmondható,hogy a jelenleg üzemelő 

konyhatechnika  2002-ben került átadásra. Azóta lényegi fejlesztés, beruházás nem történt. A 

jelenlegi gépek, villamos sütők korszerűtlenek, sokat fogyasztanak. Meghibásodásuk esetén 

alkatrész pótlása nehézkes. Új korszerű A+++ energia felhasználás besorolású berendezések 

beszerzésével csökkenthető az energia felhasználás és a szervizköltség. 

A sterilizáló géppark esetében már konkrét típusokkal tudunk számolni, így a megtakarítások 

előre meghatározhatók: a régi gép felfűtésre fordított villamos energia felhasználása 10 kW, az 

újé 9kW, így a megtakarítás 10 %. A keringető szivattyú esetében a helyzet még kedvezőbb, az 

új 1,1 kW teljesítményű, szemben a régi 2,8 kW-jával (azaz 50% feletti megtakarítás). Szintén 

szignifikáns különbség mutatkozik vízfelhasználás terén –még ha a jelenlegi újraindítások 

miatti elpazarolt mennyiséggel nem is számolunk-: 90 perces ciklusidővel kalkulálva jelenleg 

45 l, 120 perc esetén 60 l a jelenlegi fogyasztás, míg a beszerzendő gép 18-23 l közötti a 

felhasználás. 

Így elmondható, hogy a beruházások lokálisan energia megtakarításhoz illetve 

költségcsökkenéshez, globálisan környezettudatosabb üzemeléshez járulnak hozzá. 

 


