
 

A projektről: 

Kedvezményezett neve: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 

Projekt címe: „Komplex fejlesztés a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs 

Intézetben” 

Projekt azonosítószáma: TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0008 

Elnyert támogatás összege: 1 302 781 273 Ft 

Tervezett befejezés dátuma: 2015. június 30. 

A projekt tartalma:  

A Soproni Gyógyközpont 2013 áprilisában jött létre, a városban működő 3 egészségügyi 

intézmény integrációját követően. Az új intézményi struktúra, az egymásra épülő egységek 

zavartalan működése megkövetelte a szakmai párhuzamosságok megszüntetését és ezzel 

egyidejűleg a gyógyító tevékenység infrastrukturális hátterének fejlesztését.  

A beruházás elsődleges célja: 

- a betegutak rövidítése 

- költséghatékony működésre való áttérés 

- az egységes betegellátáshoz szükséges azonos orvosi, gazdálkodási,  

humán és igazgatási informatikai háttér kiépítése 

- amortizálódott műszerek és orvosi eszközök cseréje 

 

A projekt keretei között megvalósuló fejlesztések: 

I. Korszerűsödik, kibővül a Sürgősségi Betegellátó Osztály 

A kórház sürgősségi betegellátó osztálya nem felel meg a megváltozott szakmai elvárásoknak 

és igényeknek. Az SBO besorolása, a betegforgalom nagysága szükségessé teszi az osztály 5 

ágyról 8 ágyasra történő bővítését, egy új, tágas, korszerűen felszerelt megfigyelő kialakítását. 

A pályázat a biztonságos vizsgálati minta szállítása érdekében csőposta rendszer kiépítését is 

tartalmazza.   

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0008 

azonosítószámú pályázat tájékoztató aloldala 

 



A Sürgősségi Betegellátó Osztályon javulnak a várakozás körülményei is: a pályázati forrásból új 

bútorokat is vásárolnak. A szellőztetés és világítás felújítását is a projekt biztosítja. 

II. Megújul a központi műtőblokk 

A központi műtő mára nagykorúvá vált. Az eltelt 18 év alatt a padlózat megkopott, a 

műtőasztalok elhasználódtak, a gépek-berendezések egy része amortizálódott. A pályázat 

legnagyobb költségigényű része a műtőblokk felújítása. A műtők és előterek teljes belső 

burkolata, vizesblokkja megújul.  

Igazodva a mai kor műtéttechnikai elvárásaihoz, új gépek, berendezések, a meglévő 

műszerekhez kiegészítő eszközök beszerzését tervezi a gyógyközpont. 

III. Javulnak a betegélelmezés feltételei: 

A laboratórium, a gyógyszertár, a radiológia, és egyéb nem szakmai szolgáltatások integrációját 

követően, az élelmezési rendszert is centralizálják. A Győri út 15. szám alatti főzőkonyha teljes 

építészeti és konyhatechnológiai felújítását követően egy főzőkonyha biztosítja majd a betegek 

és a személyzet étkezését. Ugyancsak megszépül a Várisi úti és a balfi ebédlő, megújul a kórház 

személyzeti étterme.  

IV. Egységesül a medikai, gazdasági és személyügyi informatikai rendszer: 

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és a rehabilitációs szakterületek (Várisi úti Rehabilitációs 

Intézet, illetve Balfi Gyógyfürdőkórház) között az intézményi integrációt megelőzően nem volt 

informatikai összeköttetés. A hatékony és gyors betegellátás megköveteli a közös informatikai 

hálózat és adatbázis létrehozását.  Pályázati forrásból valósul meg 140 munkaállomás 

megújítása, a medikai, gazdasági és személyügyi informatikai szoftverek beszerzése. 

V. Kiépül az e-patológiai rendszer: 

A fejlesztési konstrukció eleme az e-patológia rendszer kiépítése, ami lehetővé teszi a 

szövettani távdiagnosztikát, lehetőséget nyújt az országot átfogó rendszerhez való 

csatlakozásra. A patológus más, távoli szakemberek véleményét is bekérheti. A rendszer növeli 

az intézmény működési biztonságát, gyorsítja a diagnosztikai folyamatokat. 

 

 

 

 



Projektesemények: 

2014.08.26.  

Sajtótájékoztató a TIOP 2.2.6.-12/1B-2013-008 kódszámú pályázatból megvalósuló 

informatikai fejlesztésekről 

Szeptember 1-jétől egységessé válik a Soproni Gyógyközpont medikai, gazdasági és személyügyi 

informatikai rendszere. A fejlesztés tovább erősíti az intézményi integrációt és gyorsítja a 

betegellátás folyamatát– hangzott el a sajtó képviselőinek tartott tájékoztatón. 

A TIOP 2.2.6.-12/1B-2013-008 kódszámú pályázat révén, uniós forrásból valósul meg az a komplex 

informatikai fejlesztés, amely összesen mintegy 81 millió Ft – ból biztosítja a Várisi úti Rehabilitációs 

Intézet és a Balfi Gyógyfürdőkórház összekapcsolását a kórház informatikai hálózatával. 

A 2013 novemberében indult projekt első állomása a programok működtetéséhez szükséges feltételek 

megteremtése volt. A Soproni Gyógyközpont szerződést kötött a Nemzeti Infokommunikációs Zrt.-vel 

egy modern, a tervezett e-egészségügyi rendszernek megfelelő hálózat kialakítására. A szoftverek 

alkalmazásához a Várisi úti és a balfi telephelyeken 140 munkaállomást újítottak fel: 50,5 millió 

forintból új számítógépeket, monitorokat, asztali nyomtatókat szereztek be. A medikai, gazdasági és 

személyügyi szoftverek értéke pedig meghaladja a 30 millió forintot.  

A fejlesztés egyik része a telephelyek gazdasági – számviteli rendszerének egységesítése volt. Ez a 

gyakorlatban azonos könyvelési és nyilvántartási program alkalmazását jelenti. Augusztustól élesben 

működik az a személyügyi program is, ami lehetővé teszi a munkaidő elektronikus nyilvántartását, az 

ügyeleti rend nyomon követését vagy a túlmunka elszámolását. E két programelem a gazdálkodás 

hatékonyságát segíti. 

A betegellátás fejlesztésében kulcsszerepe van az informatikai projekt másik elemének, a közös 

medikai rendszer kiépítésének. Korábban a kórház és a rehabilitációs osztályok nem álltak egymással 

informatikai összeköttetésben. Szeptember elsejétől azonban a Soproni Gyógyközpont valamennyi 

fekvőbeteg osztályán és szakrendelésén használni lehet azt a gyógyászati programot, amely 

lehetőséget teremt a közös adatbázis használatához. Távleletezésre, korábbi vizsgálati eredmények, 

laborértékek, szakorvosi vélemények bekérésére is alkalmas. 

A gyógyközpont fejlesztéseihez szervesen kapcsolódik a háziorvosi hálózat integrálása a kórház 

informatikai rendszeréhez. Ennek feltételeit Sopron önkormányzata nemrég teremtette meg. A város 

nettó 5 millió Ft-ból biztosítja, hogy a háziorvosok saját számítógépükről elérjék a kórház informatikai 

rendszerét. A bevezetést követően ők is közvetlenül kérhetnek betegeiknek laborvizsgálatot, 

előjegyzési időpontot vagy lekérdezhetik a korábbi zárójelentéseket, leleteket.  

A T.I.O.P. 2.2.4. jelű pályázatnak köszönhetően már az épülő új diagnosztikai tömbben is biztosított lesz 

a medikai rendszer alkalmazása. A különféle szakrendelések és a fekvőbeteg osztályok munkáját 110 új 

munkaállomás segíti, melyet újabb 43 millió Ft-ból alakítanak ki. Ehhez társul még 47 millió forintos 



keretből olyan speciális informatikai programok bevezetése, mint pl. a VIR (Vezetői Információs 

Rendszer) vagy a BERÁF program (Betegre történő esetszintű ráfordítás kimutatása).  

Az informatikai fejlesztések hosszú távon gyorsítják és hatékonyabbá teszik a betegellátás folyamatát, 

gyakorlati hasznát hamarosan a betegek is megtapasztalják. 

  

2014.05.07.  

Projektbemutató az orvosszakmai kabinet tagjainak 

Dr. Molnár Ágnes főigazgató és Farkas Andrea operatív osztályvezető (projektmenedzser) belső 

tájékoztató fórumon ismertették a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0008 kódjelű, „Komplex fejlesztés a 

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézetben”című pályázat tartalmi elemeit, a 

megvalósítás tervezett ütemezését.  

Az orvosszakmai kabinettagok részletesen megismerték a Sürgősségi Betegellátó Osztály és a központi 

műtőblokk korszerűsítésének terveit, a betegélelmezés centralizálásának lépéseit, az egységes 

informatikai rendszer fejlesztési elemeit. 

 



2014. 02.07.  

Térségi fórumon ismertették a Soproni Gyógyközpont fejlesztési terveit 

Az új diagnosztikai tömb megépítése, a sürgősségi betegellátás feltételeinek javítása, a központi 

műtőblokk fejlesztése, a minőségi betegélelmezés bevezetése, az egészségturisztikai lehetőségek 

kiaknázása - csak néhány olyan fejlesztés, melyek új alapokra helyezik Sopron és környéke 

betegellátását. A Soproni Gyógyközpont jövőbeni terveit térségi fórumon ismertették.  

Az intézményben jelenleg 3 nagyléptékű beruházás folyik párhuzamosan – mondta el a térségi 

háziorvosoknak és tisztségviselőknek rendezett lövői fórumon Dr. Molnár Ágnes főigazgató. A 

Széchenyi Terv keretében, 5 milliárd forintos pályázati forrásból épül a gyógyközpont új diagnosztikai 

tömbje. Kivitelezésével párhuzamosan, 1,3 milliárd forintból valósulnak meg azok a beruházások, 

melyek az intézményi integrációt segítik. Elsődleges céljuk a magasabb színvonalú szolgáltatás 

biztosításához szükséges infrastruktúra kialakítása. Az egységes betegellátás érdekében azonos orvosi, 

gazdálkodási, humán és igazgatási informatikai hátteret építenek ki. 

A projekt tartalmát részletezve Dr. Molnár Ágnes főigazgató kifejtette: a Kórház sürgősségi betegellátó 

osztálya sem felel meg a megváltozott szakmai elvárásoknak és igényeknek. Az SBO besorolása, a 

betegforgalom nagysága szükségessé teszi az osztály 5 ágyról 8 ágyasra történő bővítését, egy új, 

tágas, korszerűen felszerelt megfigyelő kialakítását.  A várakozás körülményeinek javítása érdekében új 

bútorokat vásárolnak, a szellőztetés és világítás felújítását is pályázati forrásból biztosítják. 

A központi műtő mára nagykorúvá vált. Az eltelt 18 év alatt a padlózat megkopott, a műtőasztalok 

elhasználódtak, a gépek-berendezések egy része amortizálódott. A pályázat legnagyobb költségigényű 

része a műtőblokk felújítása. A műtők és előterek teljes belső burkolata, vizesblokkja megújul. Igazodva 

a mai kor műtéttechnikai elvárásaihoz, új gépek, berendezések, a meglévő műszerekhez kiegészítő 

eszközök beszerzését tervezi a gyógyközpont. 

A laboratórium, a gyógyszertár, a radiológia, és egyéb nem szakmai szolgáltatások integrációját 

követően, az élelmezési rendszert is centralizálják. A Győri út 15. szám alatti főzőkonyha teljes 

építészeti és konyhatechnológiai felújítását követően egy főzőkonyha biztosítja majd a betegek és a 

személyzet étkezését.  Ugyancsak megszépül a Várisi úti és a balfi ebédlő, megújul a kórház személyzeti 

étterme. 

Nagyon érdekes eleme a fejlesztési konstrukciónak az e-patológia rendszer, ami lehetővé teszi a 

szövettani távdiagnosztikát, lehetőséget nyújt az országot átfogó rendszerhez való csatlakozásra. A 

patológus számára lehetőséget ad más távoli szakemberek véleményének bekérésére.   

A TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0008 kódjelű, „Komplex fejlesztés a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 

Rehabilitációs Intézetben”című pályázat segíti az intézmény integrációt, a működési biztonságot és 

gyorsítja a diagnosztikai folyamatokat –összegezte az elhangzottakat Dr. Molnár Ágnes.  

A fórum végén a projekttel kapcsolatos lakossági kérdések megválaszolására is lehetőség nyílt. 



 

Fotódokumentáció: 

I. Korszerűsödött a Sürgősségi Betegellátó Osztály: 

 

 

 

 

 

 

 



II. Megújult a központi műtőblokk 

 

III. Kiépült az e-patológiai rendszer: 

 

 

  

 

 

 


