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MARKUSOVSZKY EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ

REGIONÁLIS  ONKOLÓGIAI  CENTRUM  LÉTESÜL  A 

MARKUSOVSZKY KÓRHÁZBAN

A MARKUSOVSZKY EGYETEMI  OKTATÓKÓRHÁZ  A TÁRSADALMI  INFRASTRUKTÚRA 
OPERATÍV PROGRAM KERETÉBEN A TIOP 2.2.6/12/1/A-2013-0002 KÓDSZÁMÚ, „REGIONÁLIS 
ONKOLÓGIAI  CENTRUM  FEJLESZTÉSE  A  MARKUSOVSZKY  KÓRHÁZBAN”  CÍMŰ 
FELHÍVÁSRA NYÚJTOTT  BE  PÁLYÁZATOT.  AZ  ELNYERT  1,329  MRD  FT  TÁMOGATÁSNAK 
KÖSZÖNHETŐEN OLYAN KOMPREHENZÍV REGIONÁLIS ONKOLÓGIAI CENTRUM JÖN LÉTRE, 
AMELY MEGFELEL A NEMZETKÖZI ELVÁRÁSOKNAK ÉS MAGAS SZÍNVONALÚ ONKOLÓGIAI 
ELLÁTÁSOKAT TESZ LEHETŐVÉ. 

A  Markusovszky  Egyetemi  Oktatókórház  1929-ben  jött  létre.  A  hetvenes  évek  végére 

regionális feladatokat is ellátó vezető intézmény lett. 2007-óta gazdasági társaságként működik, így 

négy városnak: Szombathelynek, Csepregnek, Kőszegnek és Vasvárnak is kórháza. A Markusovszky 

Kórház súlyponti kórházként összesen 1476 ággyal, 28 osztályon, 8 részleggel működik. Telephelyei  

Szombathelyen és Szentgotthárdon működnek. A dolgozói létszám 1740fő. Fekvőbeteg osztályai – a 

transzplantációs, szívsebészeti és égési osztály kivételével – a hazai orvosi ellátás teljes spektrumát 

lefedik,  emellett  széleskörű  diagnosztikai  szolgáltatásokat  is  kínálnak.  A  járó  beteg  ellátás  54 

szakrendelésen.  86  szakambulancián  7  gondozóban  és  25  diagnosztikus  egységben  zajlik.  Az 

oktatási  és  tudományos  munkát  is  fontos  területnek  tekintik.  Itt  működik  a  Regionális  Oktatási 

Decentrum, és 1967-óta a Pécsi Egyetem Oktató Kórházaként is funkcionálnak, ennek köszönhetően 

is nyerték el az oktatókórház címet.

A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház az elmúlt években dinamikusan fejlődött. A fejlesztési 

elképzeléseknek  és  az  állami  támogatásoknak,  pályázatoknak  köszönhetően  több,  nagyléptékű 

beruházás valósult meg.  

A komprehenzív Regionális Onkológiai Centrum megvalósítását az teszi szükségessé, hogy a 

daganatos  megbetegedések száma egyre  nagyobb mértében nő.   Európában Magyarországon a 

legmagasabb  a  halálozási  arány,  2011-ben  33.274  fő  halt  meg  rosszindulatú  daganatos 

megbetegedésben. Az egészségügyi ellátás színvonalának növelése és harmonizációja, az onkológiai 

ellátási egyenetlenségek megszüntetése növelné a betegek gyógyulási esélyeit.



A  projekt  megvalósítása  során  megtörténik  az  épület  átépítése,  átalakítása, 

akadálymentesítése és a sugárterápiás eszközpark telepítése.  Költség-hatékony,  korszerű terápiás 

effektussal bíró, mellékhatásokat mérsékelő új eszközök kerülnek beszerzésre és telepítésre. Megújul 

a beteginformációs, betegbiztonságot elősegítő rendszer, illetve a fejlesztése kapcsán a megtörténik a 

beszerzett informatikai elemek integrálása a kórház meglévő informatikai hálózatába.

A Regionális Onkológiai  Centrum megújított  eszközparkkal és infrastruktúrával,  alkalmassá 

teszi  az  Intézményt,  a  nemzetközi  elvárásoknak  is  megfelelő,  magas  színvonalú  onkológiai  

ellátásokhoz való hozzáférés területi  kiegyenlítésére,  hozzájárulva a régióban a daganatok okozta 

halálozás mértékének csökkentéséhez.


