
Állami támogatás a visegrádi Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház 

és Gyógyfürdő részére 

 

 

2016 év végén az állami fenntartású visegrádi Szent Kozma és Damján Rehabilitációs 

Szakkórház sikeresen pályázott az egészségügyi ellátás biztonságosságát, 

hatékonyságát, színvonalát emelő, a ráfordítási költségeket csökkentő fejlesztések címén 

meghirdetett 15 milliárd forint kormányzati támogatásra.  

A benyújtott 6 pályázatunk közül 5 nyert sikeres elbírálást, melyek megvalósítására 

összesen közel 47,5 millió Ft összeget nyertünk el.   

 

Mint ismeretes, Szakkórházunk 230 ágyon nyújt fekvőbeteg rehabilitációs ellátást. 

Emellett a kórház gyógyfürdő szolgáltatásokat nyújt, továbbá járó beteg ellátás 

területén heti 102 órában, (56 szakorvosi - 46 nem szakorvosi óra) 12 szakterületen vesz 

részt a térség egészségügyi ellátásában. 

Évente közel három és félezer fekvőbeteg részére biztosítunk rehabilitációs ellátást, a 

legmagasabb,- hármas – progresszivitási szinten. A rehabilitációs igényeket és a magas 

szakmai színvonalat tükrözi ágykihasználtsági mutatónk mely meghaladja a 95%-t.   

 

2017-ben az elnyert támogatásból az alábbi céljaink valósulhatnak meg:  

 

1. A felújított kazán és fűtés rendszer felügyeleti és szabályozási rendszerének 

kialakítása nem csak tovább növeli a már jelenleg is nagyfokú üzembiztonságot, de a 

környezeti hőmérsékletváltozások évszaktól független automatikus reagálásával az 

épület belső komfort hőmérsékletének biztosítása a betegeink elégedettségén túl 

biztonságát is növeli, egyben éves szinten megtakarítást eredményez a fosszilis tüzelő 

felhasználása terén. 

2. A Duna mellett, a Pilisi parkerdő lábainál fekvő szakkórházunk klimatizált természeti 

környezetben helyezkedik el, de az emelt komfortfokozatú betegszobáink a Makovecz 

stílusú fürdőszárnyunk tetőtéri elhelyezkedésével a forróbb nyári hónapokban így is 

sok panaszra adtak okot. Ezen részlegek légkondícionálásának megteremtésével 

igyekszünk emelni az ellátás színvonalát, betegeink komfortérzetét tovább javítani. 

3. Energiatakarékos lámpatestek felszerelésével a főépületben, a villamos energia 

felhasználás csökkentésével szintén Intézményünk energia költségeinek 

racionalizálását eredményezi. Az elnyert támogatásból mintegy 250 – 300 db 

energiatakarékos lámpatest cseréjét kívánjuk megvalósítani. 

 

4. Szakkórházunk saját, 400 adagos konyhával rendelkezik, mely a magas színvonalú 

dietetikai szolgálatunk igényei mentén szolgálja a klienseink rehabilitációs 

szükségleteihez igazodó élelmezését. A gépek jelentős része erősen elhasználódott, 

állandósult a meghibásodások miatti kapacitás kiesés, a több napos, esetenként hetes 

leállási időszak alatt minőségromlás jelentkezhet, a javíthatatlan eszközök cseréi az 

elmúlt évben és idén jelentős költséget indukáltak. Az elnyert támogatásból 

elektromos konyhai sütő-pároló/kombi gőzpároló, villanyzsámoly, gázzsámoly, 

burgonyakoptató, ipari pépesítő-aprító, konyhai súrológép beszerzését tervezzük, így 

az elhasználódott, magas javítási költségű és alacsony üzembiztonságú konyhai gépek 

cseréjével megtakarítjuk a következő  években várható magas összegű javítási, 

felújítási költségeket. 

5. Gasztroenterológiai endoszkópos laboratórium a Közép-Magyarországi térség teljes 

észak budai agglomerációban csak két helyen áll rendelkezésre; a túlterhelt 

szentendrei járóbeteg szakrendelőben és szakkórházunkban.  

A humánerőforrás mind orvosi, mind szakdolgozói területen jelenleg is biztosított, az 

endoszkópos laboratórium műszerezettsége döntően a gasztroenterológiai 

rehabilitációs profil kapcsán a fekvőbetegek nyomon követése mellett diagnosztikai 



célokat szolgál. A felső és alsó tápcsatornai eszközök a rendszeres szervizelések 

ellenére amortizálódtak, technikailag elavultak.  

A térségi várólista csökkentése, továbbá a nemzeti vastagbélrák szűrő programban 

való részvételünk okán is elengedhetetlenné vált az eszközpark fejlesztése, melyet 

szintén a fenti támogatásból valósítunk meg. Ennek része a meglévő eszközök 

bővítése, korszerűsítése mellett, az operatív endoszkópia lehetőségének 

megteremtése.  

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 

támogatásával elnyert kormányzati forrásból az ezévben megvalósuló fenti 

fejlesztések sikeresen járulnak hozzá, hogy mind Visegrád polgárai, mind a Pilis-

Dunakanyar kistérség lakosai egyre magasabb színvonalú, ugyanakkor egyre 

költséghatékonyabb rehabilitációs ellátásban részesüljenek és minél előbb újra 

lakókörnyezetük, családjuk és a társadalom aktív részeseivé váljanak. 

 


