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Két új szárnnyal bővül a
szegedi gyermekkórház

Összesen több mint 5 ezer négyzetméterrel nő meg az
egyetemi intézmény alapterülete.
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Jelentős egészségügyi fejlesztést kap Szeged: az Állami
Egészségügy Ellátó Központ (ÁEEK) és a Szegedi
Tudományegyetem (SZTE) már keresi a Szegedi
Gyermekgyógyászati Klinika főépülete két új szárnyának
tervezőjét.

Az épülethez kapcsolódó egyik új tömböt a
gyermekgyógyászati sürgősségi és traumatológai részleg
kapja meg. Itt három szinten, összesen 2913 négyzetméternyi
egészségügyi teret alakítanak ki:

az alagsorban többek között egy sürgősségi
triázsközpontot építenek ki mentősbejárattal,
a földszinten átadnak egy 3 műtőből álló műtősblokkot,
az emeleten pedig egy 16 ágyas intenzív részleg készül el.

A kisebb, de még mindig több mint 2100 négyzetméteres
második szárnyban a gyermekpszichiátriai központ kap
helyet, itt öt szinten kezelik majd a pácienseket:

az alagsorban alakítják ki az ambuláns részleget a
járóbeteg ellátási feladatokra,
a magasföldszinten csoportos foglalkoztatószobákat
építenek ki,
az első és második emeleten fekvőbeteg ellátási részleget
adnak át,
a harmadik emeleten pedig oktatási célokra szánják.

A beruházás az uniós Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program (EFOP), valamint a Versenyképes Közép-
Magyarország Operatív Program (VEKOP) támogatásával
valósul meg.
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