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A projekt célja

Kazincbarcika  Város  Önkormányzata  a  Rózsa  úti  háziorvosi  rendelő  épületének

akadálymentesítésének  megvalósítását  tűzte  ki  célul.  A  projekt  része  az  épület  előtt  egy

akadálymentes parkoló kialakítása, az épületbe történő bejutást segítő lépcső átalakítása, és erre a

célra,  egy  emelőszerkezet  megépítése.  A  rendelő  épület  belső  terének  akadálymentesítése  és  a

mozgáskorlátozottak  számára  is  használható  WC,  vizesblokk  kialakítása.  Az  átalakítás  figyelembe

veszi a látás és hallás sérült emberek igényeit is.

A projekt tartalma:

A  projekt  hosszú  távú  célja,  hogy  a  település  minden  orvosi  rendelője  azonos  feltételekkel  legyen

megközelíthető, azonos esélyekkel vehessék igénybe az orvosi ellátást a lakosok, mind a településen

belül, mind pedig más ellátó helyhez képest. Hosszabb távon is egyenlő esélyt biztosít a fejlesztés a

körzetben  minden  polgárnak,  függetlenül  a  pillanatnyi  egészségi  állapotától.  Ezzel  a  beruházással

javul a település népességmegtartó képessége, csökkennek a regionális és társadalmi különbségek.

Az  ingatlan  teljes  körű  fejlesztése  során  megépül  az  udvaron  egy  akadálymentes  autóparkoló

közlekedő sávval, megfelelő optikai elkülönítéssel. A gépkocsi helye külön jelzést kap a burkolaton és

a táblán is. 

Az épülethez vezető járda csúszásmentes felületet kap. Az épület rendelő szintjének megközelítését

az  akadálymentesített,  kontrasztos  lépcső  élekkel  és  csúszásmentes  bordázattal  ellátott  lépcsők

mellett egy emelőgép beépítése is segíti.

A  lépcsők  mellett  két  oldali  korlát  segíti  a  közlekedőket,  kapaszkodást  segítő  fogódzkodók  is

kialakításra kerülnek. 

Az  épületbe  történő  bejutás  nagyméretű,  aszimmetrikus  ajtókon  keresztül  történik  majd,  melyek

küszöbmentesek lesznek. 

Az épületen belül akadálymentesen lesz összekötve a rendelő a váró szobával, a kötözővel.

Az  akadálymentes  egy  közös  vizesblokk  női  WC-vel  lesz  azonos,  akadálymentes  bejutással,

küszöbmentes  ajtónyílással,  a  szükséges  helyeken  kapaszkodókkal,  konzolos  kagylókkal,



vészjelzővel,  billenthető  mosdóval,  ütközőelemekkel,  törlőkendő  adagolóval,  színes

csempeburkolattal.

A csúszásmentes belső burkolatokra is figyelmeztető sávokat festenek, más színnel és más talppal

érzékelhető érdességgel kialakítva és ezen kívül egyéb kontrasztos figyelmeztető jelzések is lesznek

a padlózaton ahogy a falakon és az ajtókon is. 

A feliratokat, névtáblákat, ajtószámokat, a kilincseket is élénk színűre festik, az információs táblákat is

így színezik, külön világítással teszik érzékelhetővé.

Az épület külső falán táblán jelenik meg az orvos neve, a rendelési idő, egyéb fontos információ.

Az  akadálymentesítés  eredményeként  a  mozgásukban  korlátozottak,  a  hallássérült  személyek,  a

gyengén  látó  betegek  számára  is  lehetővé  válik  az  önálló  tájékozódás,  a  közlekedés,  az

ügyfélforgalmat a nagyot hallók részére ezeken kívül egy darab indukciós mikrofon  és hurok is segíti

majd.

A  fejlesztés  eredményeként  tehát  a  településen  létrejön  az  első  szabványosan  megépített,

teljeskörűen  akadálymentesített  orvosi  rendelő,  amelyben  a  kialakított  feltételek  hosszabb  távon

biztosítják az egyenlő hozzáférést a háziorvosi alapellátáshoz.

Célcsoport

A projekt elsődleges célcsoportját azok a betegek alkotják, akik az akadálymentesítésre állapotuknál

fogva  rászorulnak:  kerekesszékhez  kötött  betegek,  kerekesszékbe  nem  szoruló  rokkantak,  súlyos

látás korlátozottak, súlyos hallás károsodottak, a babakocsival érkező kisgyermekes szülők, az egyéb

fogyatékkal élők. 

Tágabb  célcsoport  mindenki,  aki  ehhez  a  háziorvosi  körzethez  tartozik,  valamint  a  város  teljes

lakossága, az intézményben dolgozó orvos, nővérek.


