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Projektismertető

A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház klinikai onkológiai osztálya 1981-ben kezdte meg működését. A kór-
ház az onkológiai betegek fogadására és ellátására magas szintű daganatsebészet és kemoterápiás kezelést biztosító 
onkológia mellett országos viszonylatban közepesen felszerelt radiológiai és labordiagnosztikával rendelkezik. A 
magas szintű komplex onkológiai ellátás alapvető feltételei közül azonban hiányzik a sugárkezelés lehetősége, illet-
ve csak régión kívüli, a betegek lakóhelyétől távolabb lévő sugárterápiás centrumokban biztosítható. 
 A projekt keretében a Csolnoky Ferenc Kórház területén kialakítandó új építésű onkológiai egység magában fog-
lalja a regionális onkológiai központ létrejöttéhez minimálisan szükséges aktív onkológiai fekvőbeteg-ellátást ki-
szolgáló részt (klinikai onkológiai és sugárterápia – összesen 62 aktív fekvő ágy), valamint a korszerű fekvőbeteg- és 
kúraszerű ellátáshoz szükséges teljes sugárterápiás és klinikai onkológiai felszerelés, gép-műszer beszerzését.
 A fejlesztés reális célkitűzése, a korszerű eszközökkel és korszerű szemlélettel rendelkező sugárterápiás ellátás 
feltételeinek megteremtése a régión belül. Az elsődleges orvos-szakmai célkitűzés az érvényben lévő minimumfel-
tételeket mindenben teljesítő sugárterápiás eszközpark létrehozása, ennek meghatározó eleme két korszerű, lineá-
ris gyorsító berendezés, amely évente 1500 beteg sugárterápiás kezelését teszi lehetővé.
 A Csolnoky Ferenc Kórházban kialakítandó új Regionális Onkológiai Központ épülete az „A” és „D” jelű épületek 
által határolt területen, a volt szülészeti épület helyén épül fel, 4271 m2-en. A szabadon álló épület pincéjében kap-
nak helyet a sugárterápiás berendezések, földszintjén zajlik majd a betegfogadás és a járóbeteg-ellátás, emeletén 
pedig a fekvőbeteg-ellátás. Az épület tetőszintjén mentőhelikopter leszállóhelyet alakítunk ki. Az új épület miatt a 
Kórház zöldfelülete nem csökken, az épület mellett pedig felszíni gépkocsi parkoló létesül.
 A projekt eredményeként a Közép-dunántúli régió betegeinek komplex onkológiai ellátását 2014 őszétől egy új, 
zöldmezős telepítésű, a kor igényeit mindenben kielégítő épületben végezzük Veszprémben: 
– az eddigi 30 ágyas osztály helyett 62 ágyas fekvőbeteg osztály jön létre onkológiai és onkoradiológiai profillal;
– a kúraszerű kezelések magas szintű ellátásához nyújt hátteret a kialakítandó 12 ágyas speciális kezelő- és megfi-
gyelő egység;
– a sugárterápiás ellátások keretében 2 korszerű lineáris 
gyorsító, valamint brachyterápia és lokalizációs CT ké-
szüléket telepítünk;
– korszerű, a kemoterápiás infúziók előállítását folya-
matos ellenőrzéssel biztosító citosztatikus labort alakí-
tunk ki;
– az egységes, korszerű, a Centrumhoz szorosan kapcso-
lódó onkológiai járóbeteg-szakellátást is itt fogjuk bizto-
sítani, amit – a teljes ellátási folyamatot magas szinten 
kiszolgáló és utánkövethetővé tevő – informatikai beru-
házás is támogat.
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korszerű eszközökkel és korszerű szemlé-
lettel rendelkező komplex onkológiai (su-
gárterápiás, klinikai onkológiai) ellátás le-
hetőségének megteremtése a régión belül.

A projektben konzorciumi partnerként vesz részt – a Veszp-
rém Megyei Önkormányzat helyére – az egészségügyi 
intézmények állami tulajdonba vétele nyomán belépett 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfej-
lesztési Intézet, melynek egyik intézményét - a Veszprém 
Megyei Tüdőgyógyintézetet - is érinti a most induló fejlesz-
tés. A Farkasgyepűn működő Tüdőgyógyintézet az onko-
pulmonológiai ellátást biztosítja, feladata a Közép-dunántúli 
régióban a megye tüdőbetegeinek magas színvonalú aktív és 
légzés-rehabilitációs ellátása. Az intézetben a diagnosztikus 
és terápiás paletta csaknem teljes, az országos átlagú, megyei 
szintű tüdőbeteg ellátást meghaladja. Az aktív osztályokhoz 
rendelten szakambulancia is működik. Az intézet ellátási 
kötelezettséggel az aktív ágyakon a megye, a rehabilitációs ágyakon a Közép-dunántúli régió betegeire rendelkezik.
 Míg az intézet szakmai eredményességét mutatja, hogy a tüdőtumoros betegek gyógyulási aránya évek óta Veszp-
rém megyében a legmagasabb, addig megállapítható, hogy a farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet épületeiben felemás 
képet mutat. Az európai színvonalú részlegek mellett még mindig működik a kispavilonos, ún. barakkrendszer is. 
Ennek az infrastrukturális problémának a részleges megoldását biztosítja a projekt.  
 A projekt eredményeként Farkasgyepűn, a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézetben 2013 első negyedévének vé-
gére új, 490 m2-es diagnosztikai szárny valósul meg két meglévő épület között, azok összekötésével. A fekvőbeteg 
szárnyakhoz közvetlenül kapcsolódó földszintes épületben akadálymentes kialakítással azok a vizsgáló, diagnoszti-
kai funkciók – új berendezéssel, műszerezettséggel – kapnak helyet, amelyek jelenleg a kórház területén szétszórva, 
kispavilonos rendszerben működnek.

Új diagnosztikai központ a még hatékonyabb betegellátásáért
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A projekt megvalósításának ideje: 
2011. október 1. – 2014. szeptember 30.
A megvalósítás helyszínei: 
– Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém,
– Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű
A projekt teljes költségvetése: 3.680.722.500 Ft
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás 
összege: 2.347.399.177 Ft
 A tervezett beruházási projekt célja a meglévő onkológiai ellátá-
sok elérhetőségének földrajzi, közlekedési adottságai értékelésével 
meghatározható 480-500 ezer fős vonzáskörzet komplex onkológiai 
ellátását biztosító központ létrehozása Veszprémben és aktív sze-
rep vállalása a régió távolabbi részein élő betegek ellátásában.
A Centrum létrejöttével a régió betegeinek hamarabb nyílik lehető-
sége a komplex onkológiai ellátás elérésére:
– helyben elérhetővé válik a teljes onkológiai modalitás, ezzel gyor-
sul nem csak a döntésmechanizmus, hanem a betegek kezelésének 
elkezdése is;

– betegeinknek, hozzátartozóiknak nem kell más ellátási régióba 
utazni, ezzel csökken az utazás okozta megterhelés mind a beteg 
állapotára nézve, mind anyagilag. A hozzátartozók számára is köny-
nyebbé válik a mindennapi kapcsolattartás a bennfekvő betegekkel;
– a krónikus betegek rendszeres kórházi, szakrendelői ellátásszer-
vezéséhez komplexen csatlakozik az onkológiai betegellátás, ezzel a 
betegutak optimalizálása révén szervezettebbé válik a betegellátás;
– Regionális Onkológiai Szakbizottság biztosítja a betegek számá-
ra a magas szintű ellátást az onkológiai ellátás teljes vertikumának 
szakmai kontrolljával és a társszakmák együttműködése révén.
A projekt eredményeként európai szintű Regionális Onkológiai 
Centrum jön létre, 
mely a térség minden 
betege számára rendel-
kezésre áll. A Centrum 
szorosan kapcsolódik 
az egészségpolitika és 
az onkológiai szakma 
által célként kitűzött 
országos – európai 
szinten definiált – da-
ganatos betegellátási 
hálózathoz és követel-
ményszinthez.
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