
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2018| 08 |06. 

Almási Balogh Pál Kórház  
 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
ALMÁSI BALOGH PÁL KÓRHÁZ J
EFOP-2.2.19-17-2017-00063 
 

 

Az ALMÁSI BALOGH PÁL KÓRHÁZ

Erőforrás Fejlesztési Operatív Program kiírására beadott pályázata eredményeként. A

2017-00063 projekt keretében a fejlesztés során az intézmény járóbeteg szakellátó szolgáltatásainak 

fejlesztése valósul meg, számos járóbeteg szakrendelés kap pályázati forrásból új eszközöket.

keretében fejlesztésre kerül a Belgyógyászat

Ultrahang-diagnosztikai, a Tüdőgyógyásza

2020 program keretében valósul meg

A projekt kitűzött céljai az egészségügyi ellátás

javítása, a járóbeteg szakellátás meger sítése, a kórház m ködési költségeinek csökkentése, az elkerülhet

kórházi felvételek problematikájának javítása.

A kórházi ellátást kiváltó és/vagy lerövidít  szolgáltatások magas színvonalú biztosítására alkalmas 

járóbeteg szakellátási infrastruktúra megteremtése érdekében 

korszerűsítését tervezik megvalósítani a projekt során.

A beruházások finanszírozására a kórház 2017

át vissza nem térítendő támogatásból tudja a kórház fedezni.

A projekt elszámolható bruttó összköltsége: 277 626 748,

A támogatás mértéke: 100% 

Megvalósítási időszak kezdete: 2018.06.01

Megvalósítási időszak vége: 2020.05.30.

További információ kérhető: 
 
Dr. Bélteczki János főigazgató Almási Balogh Pál Kórház
Tel.: +36-48-574-429; e-mail: gazdigaz
 
 

ALMÁSI BALOGH PÁL KÓRHÁZ JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSÁNAK FEJLESZTÉSE

ALMÁSI BALOGH PÁL KÓRHÁZ, mintegy 277 millió forint európai uniós támogatást nyert az Emberi 

Er forrás Fejlesztési Operatív Program kiírására beadott pályázata eredményeként. A

fejlesztés során az intézmény járóbeteg szakellátó szolgáltatásainak 

járóbeteg szakrendelés kap pályázati forrásból új eszközöket.

a Belgyógyászati, a Nőgyógyászati a Gasztroenterológiai

Tüdőgyógyászati és a Központi röntgen szakrendelés

2020 program keretében valósul meg. 

az egészségügyi ellátás, valamint ajáróbeteg ellátás színvonalának nagymérték

járóbeteg szakellátás megerősítése, a kórház működési költségeinek csökkentése, az elkerülhet

kórházi felvételek problematikájának javítása. 

A kórházi ellátást kiváltó és/vagy lerövidítő szolgáltatások magas színvonalú biztosítására alkalmas 

kellátási infrastruktúra megteremtése érdekében a járóbeteg szakrendelés eszközeinek 

k megvalósítani a projekt során. 

A beruházások finanszírozására a kórház 2017-ben beadott pályázata nyert, így a felmerült költségek

át vissza nem térítend  támogatásból tudja a kórház fedezni. 

A projekt elszámolható bruttó összköltsége: 277 626 748,- Ft 

Megvalósítási id szak kezdete: 2018.06.01 

020.05.30. 

Dr. Bélteczki János f igazgató Almási Balogh Pál Kórház 
gazdigaz@ozdikorhaz.hu 

ÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSÁNAK FEJLESZTÉSE 

millió forint európai uniós támogatást nyert az Emberi 

Er forrás Fejlesztési Operatív Program kiírására beadott pályázata eredményeként. Az EFOP-2.2.19-17-

fejlesztés során az intézmény járóbeteg szakellátó szolgáltatásainak 

járóbeteg szakrendelés kap pályázati forrásból új eszközöket. A projekt 

Gasztroenterológiai, a Kardiológiai, az 

Központi röntgen szakrendelés. A projekt a Széchenyi 

járóbeteg ellátás színvonalának nagymértékű 

járóbeteg szakellátás meger sítése, a kórház m ködési költségeinek csökkentése, az elkerülhető 

A kórházi ellátást kiváltó és/vagy lerövidít  szolgáltatások magas színvonalú biztosítására alkalmas 

járóbeteg szakrendelés eszközeinek 

yert, így a felmerült költségek 100%-


