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Projekt: 
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„JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÓ SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE” 

„Járóbeteg szakellátás funkcionális fejlesztése a Dombóvári Szent Lukács Kórházban” 

 

Projektgazda:  DOMBÓVÁRI SZENT LUKÁCS KÓRHÁZ 

Elnyert összeg:  295.537.244,- Ft 

Támogatás intenzitása:  100 % 

Pályázat időtartama:  2022. 02. 01. – 2023. 09. 30. 
 

Megvalósítandó szakmai tartalom: 
 

A projektgazda szerepét a Dombóvári Szent Lukács Kórház tölti be, melynek székhelye 7200 

Dombóvár, Kórház utca 39-41. cím alatt található. Itt működik a kórház fejleszteni kívánt járóbeteg-

szakellátása, aminek a főépület mellett elhelyezkedő rendelőintézet ad helyet.  

Jelen projekt a Dombóvári Szent Lukács Kórház járóbeteg szakellátás, mint szolgáltatás minőségi 

fejlesztését tűzte ki célul. A fejlesztés két irányvonalát a szakellátást üzemeltető Rendelőintézet 

épületének részleges, de minden szakmára kiterjedő felújítása, mint építési beruházás, illetve az egyes 

szakágak színvonalas működését biztosító orvosi eszközbeszerzés alkotja. A cél elérése érdekében a 

jelenleg rendelkezésre álló infrastrukturális és eszközparki körülményeket kívánjuk a támogatás által 

javítani. 

A fejlesztés alapvető, stratégiai célja: 

 csökkenteni a fekvőbeteg-szakellátásba továbbküldött betegek számát, 

 az aktív fekvőbeteg-szakellátás egy részének kiváltása, 

 mindegyik szakma érintett a fejlesztésben, 

 A rendelőintézetben végzett tevékenységhez – a projekt keretein belül - megfelelő eszközök 

biztosítása, 

 A betegek problémáik kezelése érdekében rövidebb egészségügyi ellátás elvégzése, 

 A kórház által ellátott lakosság egészségi állapotának javítása, egészségesen eltöltött életévek 

számának növelése. 

 

A fejlesztés elsődleges célja, hogy az ellátási területhez tartozó majdnem 80 000 főt számláló területen a 

betegek színvonalasabb járóbeteg-szakellátást vehessenek igénybe. E fő cél elérése érdekében a jelenleg 



 

   

rendelkezésre álló infrastrukturális és eszközparki körülményeket kívánjuk a támogatás által javítani. A 

rendelőintézet épületének rekonstrukciója egy korszerűbb fogadó környezetet és légkört biztosíthatna a 

betegek számára. A rendelőintézetben működő különböző szakmák minőségi működéséhez pedig olyan 

eszközök beszerzését tervezzük, amik ugyancsak a kor követelményeinek megfelelőek, valamint 

hozzájárulnak a betegek könnyebb, gyorsabb kivizsgálásához és gyógyításához. Az eszközbeszerzés a 

járóbeteg szakellátáson belül a Gasztroenterológia, Kardiológia, Fizikoterápia, Bőrgyógyászat, 

Nőgyógyászat és Labor eszközállományának hiányosságait igyekszik megoldani.  

Ezen célok együttesen szolgálnák a járóbeteg- szakellátás működését, illetve a kórház dolgozóinak 

munkáját azáltal, hogy egy eszközparkjában és környezetében is megújult közegben lenne folytatható a 

szolgáltatás. 
 

A végrehajtani kívánt projekt szükségességét az is mutatja, hogy a közel 50 éve átadott kórház és 

rendelőintézet épülete és annak gépészete, eszközparkja már nem felel meg a jelen kor 

követelményeinek, a szakszerű ellátást, az esélyegyenlőséget, illetve a mindennapi működést 

veszélyeztetik a mostani infrastrukturális körülmények. A nagy ellátási területtel rendelkező kórház / 

rendelőintézet fejlesztése azért is indokolt, mivel a legközelebbi kórházak / rendelőintézetek távol 

fekszenek. Az érintett járások lakosságára és a környezetre nagy terhet róna az, ha egy távolabbi 

egészségügyi intézmény szolgáltatásait kellene igénybe venni. 
 

A tervezett beruházással kapcsolatban felmerülő valamennyi költség elszámolható a pályázat keretében, 

amelynek támogatás intenzitása 100%-os. 

 

Kapcsolat: 

 

Dombóvári Szent Lukács Kórház 

7200 Dombóvár, Kórház u.  

Miklóssy Orsolya 

+36(74)564079, +36(30)1230963 

palyazat.szlkorhaz@gmail.com 
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