
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2018 / február / 10. 
Margit Kórház Pásztó  

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

A MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ, MINT KEDVEZMÉNYEZETT EURÓPA I UNIÓS TÁMOGATÁSSAL 
VALÓSÍTJA MEG „A PÁSZTÓI MARGIT KÓRHÁZ JÁRÓBETEG SZ AKELLÁTÁSAINAK FEJLESZTÉSE” 
CÍMŰ PROJEKTJÉT. 

A projekt a Széchenyi 2020 Program keretében, az Eu rópai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg. Az EFOP-2.2.19-1 7-2017-00008 számú, „A pásztói Margit Kórház 
járóbeteg szakellátásainak fejlesztése” cím ű fejlesztés keretében építési beruházás – mozgássze rvi 
laboratórium és tornaterem, lymphoedemas kezel ő, ergotherápiás helyiség kialakítása, valamint 
orvostechnikai eszközbeszerzés történik. A vissza n em térítend ő támogatás összege: 161.029.762,- Ft. 
A projekt id őtartama: 18 hónap, a megvalósítás kezdete 2018. 01.  01. 

A hosszútávon fenntartható működés érdekében, a tulajdonos egyetértésével és támogatásával európai uniós 
projektet valósít meg a Margit Kórház Pásztó intézménye 2019. júniusáig. A projekt tevékenységei:  

1. Infrastruktúra fejlesztése: 
Intézményünk a mozgásszervi rehabilitációra kerülő betegek állapotfelmérését szeretné elvégezni a 
kialakításra kerülő mozgásszervi laboratóriumban. Az átalakítás másik célja a műtétet követő 
lymphoedémás betegek rehabilitációs lehetőségének megteremtése. Az építészeti átalakítással az alábbi 
helyiségek alakulnak ki: tornaterem és mozgásszervi laboratórium, lymphoedemas kezelő, valamint 
ergoterápiás helyiség. 
 
2. Eszközbeszerzés: 
A projektben a belgyógyászati ambulancia, a fizioterápiai és nappali fizioterápia szakrendelés, a 
gasztroenterológiai szakrendelés, ultrahang és echokardiográfia diagnosztikai munkahelyek, a 
kardiológiai szakrendelés, a sebészeti és traumatológia rendelés, a mozgásszervi rehabilitáció, valamint 
az ergoterápiás helyiség gép-műszer állományának fejlesztése valósul meg. A projektben a fenti 
szakrendelésekhez kapcsolódó mobíliák fejlesztése is megvalósul. 
Az eszközbeszerzések célja kettős: egyrészt a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi 
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételek teljesítéséhez hiányzó eszközök 
beszerzése, másrészt a szolgáltatások minőségének javulásához, illetve szinten tartásához szükséges 
gép-műszerek beszerzése.  
 

Ezen legújabb, 2018 januárjában indult intézményi fejlesztés szervesen hozzájárul az Operatív Program 
céljainak megvalósításához, hiszen az építési tevékenységek és az eszközbeszerzés révén az ellátási 
területen élők egészséges életéveinek növelése, az egészséggel összefüggő életminőség javulása történhet 
meg, a valós szükségleteknek megfelelő és méltányos egészségügyi szolgáltatások feltételrendszerének 
megteremtése által.  
A célok egybeesnek mind az ellátott betegeink mind a kórház szakmai érdekével, ezért tartja kiemelten fontos 
operatív feladatnak a projekt megvalósulását a kórházvezetés és a projektmenedzsment. 
 
A projektről bővebben a www.pkorhaz.hu oldalon olvashatnak. 
 
További információ kérhető: 
 
Dr. Muhari Géza, orvos igazgató, projektmenedzser 
Tel: +36/32/561/010, Email: margitkp@invitel.hu 


