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Százmilliós fejlesztés
a kiskunhalasi kórházban
A nagyszabású kórház-modernizáció keretében 150 számítógép
és szoftverek érkeznek az intézménybe

A történelmi léptékű épület-átalakítás mellett ugyanez a jelző illik a most induló
informatikai fejlesztésre is a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházban. Az átfogó
program részét képező megállapodást hétfőn írták alá.
A 2011 nyarán elindított, a társadalmi infrastruktúra fejlesztését célzó (TIOP 2.2.4)
beruházás célja az volt, hogy mind a kórház épülete, mind az orvosi műszerek,
berendezések még biztonságosabb, színvonalasabb és kényelmesebb ellátást
biztosítsanak, a betegutak pedig egyszerűsödjenek, rövidüljenek.
A beruházás érintette az intenzív és a gyerekosztályt, a gyerekfertőzőt, az egynapos
sebészetet és a radiológiát (új CT és röntgenek). Modernizálták a műtők
műszerezettségét is és új császár műtő épült. Mind a fekvő-, mind a járóbetegépületrészben telepítettek új liftet, a meglévőket pedig felújították, emellett pedig a 6.
emeletig továbbépítették a korábban megkezdett torony építését. Ezzel együtt mintegy
1200 négyzetméterrel nőtt a betegellátásra igénybe vehető terület. A szülészet átfogó
korszerűsítése révén egyágyas szülőszobákat alakítottak ki, és arra is lehetőség nyílt,
hogy a családtagok együtt legyenek a vajúdó anyával. Ezzel együtt megújult a szülészet
fekvő ellátása, az újszülött és koraszülött részleg is. A gyógytorna a járóbetegszakrendelő épületének megújult részében kapott helyet. A több százmillió forintos
radiológiafejlesztés a program egyik első állomásaként valósult meg: többek között új
CT- és röntgengépek szolgálják az európai szintű betegellátást, diagnosztikai
tevékenységet.
A több, mint 3 milliárd forintos kórház-modernizáció keretében már korábban is érkeztek
korszerű orvosi műszerek, berendezések és eszközök. A projekt mindezeken túl átfogó
informatikai fejlesztést is tartalmaz, nem kevesebb, mint bruttó 108 millió forintos
értékben. Ennek keretében 152 darab számítógép, 62 darab asztali lézernyomtató, 5
hálózati nagy teljesítményű lézernyomtató és 2 nagyteljesítményű szerver érkezik;
kiépítik az adatmentő és központi vírusvédelmi rendszert, illetve mindezek programkiszolgálásához egy 50 darabos irodai szoftvercsomagot szállítanak a kórházba,
amelynek része komplett Vezetői Információs Rendszer is.
- A program a minapi aláírást követően azonnal elindult, március végére befejezzük a
hardverek leszállíttatását és a programok telepítését, majd a szükséges betanítások után
üzembe állhat a rendszer – közölte dr. Romhányi Zoltán kórház-főigazgató
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