
Bp rendelők, folyosók felújításának, átépítésének Ütemezése: 

 

I. Fázis: Építészeti munkák 

 V.emelet „B” épületrész teljes átépítése: 

elkészül az ambuláns sebészet, endoszkópos rendelők és sebészeti rendelők a szükséges kiszolgáló 

egységekkel. 

 

II. Fázis: Építészeti munkák 

 

Fsz, és I-V. emeleti rendelők folyosók, szociális helyiségek építészeti. gépészeti és épületvillamossági 

felújítása a szintenként mellékelt alaprajzon bemutatott ütemezés szerint: 

Az ütemterv alapkoncepciója azon alapul, hogy egy-egy ütem 5 és 10 közötti rendelő ideiglenes 

áthelyezését és felújítását tervezi a folyamatos betegellátás fenntartása mellett. 

A felújítandó rendelők átmeneti elhelyezését a I./ ütemben az 5. emelet „B” épület részében kialakított 

új sebészeti rendelők és a 6.emeleten 3 éve elkészült VIP rendelők megfelelő átcsoportosításával 

tudjuk biztosítani. Tartalékként tudjuk még biztosítani az elmúlt évek során szervezési, racionalizálási 

tevékenységünk során felszabadított, tisztasági festéssel rendelésre alkalmassá tehető 5 db rendelő 

helyiséget. 

Fsz: 
„A” épület 
I.ütem: Bronchológiai rendelések (v.Kék szín) felújítása 

A bronchológia további rendelő és kezelő helyiségei az előző években felújításra kerültek. 

„B” épület 
II.ütem: Gyermekgyógyászati rendelők felújítása (s.kék szín) 

A betegfelvételi és kapcsolódó helyiségei az előző években felújításra kerültek, a főbejárat felújítása 

pályázati kiírás előtti állapotban van. 

 

 

Az első és ötödik emelet felújításának ütemezésénél figyelembe vett szempontok:  

az „A” épület hátsó folyosói rendelők kerültek az első ütembe, majd ez követte a hosszú 

folyosói szakasz hossztengely mentén –leválasztással- történt megfelezése és ennek alapján 

tervezett ütemezése, mellyel tudjuk biztosítani a hátsó folyosó szakaszban működő 

rendelők elérhetőségét és minden ütemben maximum csak 10 db rendelő ideiglenes 

elhelyezését. 

 

I.emelet: 

„A” épület 



-I.ütem: (v.Kék szín)   Fizokoterápia felújításra még nem került rendelőinek, folyosó szakaszának 

felújítása . 

-II.ütem: Fizikoterápia- gyógytorna, folyosó szakasz és wc csoport felújítása (zöld szín) 

-III.Ütem: hosszú folyosó szakasz  és 2 db rendelő felújítása (sárga szín) 

 

„B” épület 
-IV. ütem: „B” épület rész szociális blokk és középső folyosó szakasz felújítása. (s.kék) 

 

II.emelet: 

„A” épület 

-I.ütem: (v.Kék)  Kardiológia, EKG vizsgáló helyiségek, folyosó szakasz felújítása (5 db rendelő 

áthelyezése ) 

-II. ütem(zöld szín) angiológiai és infúziós rendelők és folyosó szakasz felújítása (6 db rendelő 

áthelyezése ) 

-III.ütem: (sárga szín)  belgyógyászati rendelők(9 db rendelő áthelyezése) , hosszú és középső 

folyosó szakasz felújítása  

„B” épület 

-Előző években már felújított terület 
 

III.emelet: 

„A” épület 

-I.ütem: (v.Kék)  Urológiai rendelők (3 db rendelő áthelyezése) és folyosó szakasz felújítása 

-II. ütem: (zöld szín)  Ultrahang vizsg., és DEXA helyiségek (2 db rendelő áthelyezése), folyosó 

szakasz és wc csoport felújítása 

-III.ütem: (sárga szín) ultrahang vizsgáló, irodák, ( 6 db rendelő áthelyezése) folyosó szakasz 

felújítása. 

„B” épület 

-IV.ütem: (s.kék) sebészeti és ortopéd rendelők (5 db rendelő áthelyezése) és a középső 

folyosó szakasz felújítása 
 

IV.emelet: 

„A” épület 

-I.ütem: (v.Kék)   Bőrgyógyászat még felújításra nem kerület helyiségének és a folyosó szakasz 

felújítása (3 db rendelő áthelyezése) 

-II. ütem: (zöld szín)  általános rendelők , folyosó szakasz és wc csoport  felújítása (6 db rendelő 

áthelyezése) 

-III.ütem: (sárga szín) általános és fogl eü rendelők, irodák, folyosó szakasz felújítása (10 db 

rendelő áthelyezése) 

„B” épület 



-IV.ütem: (s.kék) orr-fül-gégészeti rendelők (kivéve  az előző években már felújított), 

ideggyógyászati, pszichológiai rendelők, wc csoport, középső folyosó rész felújítása (9 db 

rendelő áthelyezése) 

 

V.emelet: 

„B” épület 

I.ütem (lila szín)  I. Fázis: Építészeti munkák fejezetben leírtak szerint 
„A” épület 

-II. ütem: (v.kék szín)  Munkapszichológiai renelők, fogászati rtg, folyosó szakasz felújítása (5 

db rendelő áthelyezésével). A fogászati rtg berendezés külső rtg szolgáltatóval kiváltható. 

-III.ütem: (zöld szín) fogászati és nőgyógyászati rendelők és folyosó szakasz felújítása (5 db 

rendelő áthelyezésével) 

-IV.ütem: (sárga szín) általános rendelők, öltözők, hosszú és középső folyosó szakasz felújítása 

(9 db rendelő áthelyezésével) 

  
 


