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SAJTÓKÖZLEMÉNY   
200 MILLIÓS INFORMATIKAI BERUHÁZÁS A STRUKTÚRA PROJEKTBEN 

Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórházban című, 4 794 386 396 forint 

összértékű európai uniós projekt keretében az épületeken és orvosi gép-műszereken kívül az 

egészségügyi intézmény informatikai rendszere is megújulhatott. A beruházás elemeinek 

meghatározásakor a szakemberek figyelembe vették a meglévő informatikai rendszer műszaki 

állapotát, a jövőben szükséges erőforrásokat és a meglévő rendszerek struktúráját is. Az informatikai 

fejlesztés összértéke meghaladta a 215 millió forintot. 

Az informatikai beruházás elsődleges célja a szerver park és környezetének fejlesztése, valamint a hálózat 

fejlesztése volt. Ezen elvárásoknak megfelelve egy igen nagy teljesítményű, korszerű Blade rendszert 

vásárolt a kórház virtualizációval, szerver operációs rendszerekkel. A szerveren lévő virtualizációnak 

köszönhetően minden egyes szerveralkalmazás annyi szerver gép teljesítményt kap, amennyire szüksége 

van. Így nem történik meg az informatikában jellemző „alvó szerver” állapot, azaz, hogy egy 

nagyteljesítményű vason olyan program fut, mely alig használja a rendelkezésre álló erőforrásokat. A 

kialakított szerverterem biztonságos üzemeltetését is biztosítja a projektben beszerzett eszközök sora, így a 

szünetmentes táp, a duplikált energia betáplálás, a duál klíma. 

Emellett aktív hálózati eszközöket is kapott a kórház a beruházás keretében. Ilyen eszközök a hálózati 

kapcsolatokat biztosító switchek, illetve a mai korszerű technológiák által igényelt Wifi eszközök. A kialakított 

WiFi rendszer már a betegek számára is biztosít egy ingyenesen használható WiFi kapcsolatot az internet 

elérésére. 

A beszerzés keretében egy korszerű IP Telefonközpontot is vásárolt a kórház, mely képes analóg vonalak 

kezelésére, így kombinált igényeket is ki tud elégíteni. 

Az informatikai beruházás része a kontrolling modul, mely a működő gazdasági rendszerből táplálkozva 

használja fel a rögzített adatokat a működési mutatók előállításához. A ct-vir ems illesztés a gazdasági 

tevékenységeket tartalmazó valós adatbázist használja fel a vezetői döntések támogatásához, az új 

betegfelvételei irodán telepített betegbehívó pedig korszerű, hatékony eszközt ad a kórház kezébe a jelentős 

méretű betegforgalom kezeléséhez, biztosítva a betegek elvárásainak eleget tevő ügyfélkiszolgálást. 

Mindezek mellett 15 db notebookot is vásárolt a kórház, melyek modern infrastruktúrával támogatják a 

vezetők munkáját. 

Az informatikai fejlesztések eredményeként a Csolnoky Ferenc Kórházban jelentősen megnövekedett 

szerver üzemelés biztonsága, jelentős tároló kapacitás növekedés történt, bővült telefon és informatikai 

hálózat és új telefonközpont működik. Mindezek a kórházi betegadatok biztonságos kezelését és tárolását 

teszik lehetővé és könnyítik a kommunikációt az új telefonközpont jóvoltából. 

 


