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A projekt célja
A projekt közvetlen célja, hogy az intézmény épületét bővítse, infrastrukturálisan korszerűsítse,
felújítsa, az épületet akadálymentesítse, eszközállományát bővítse a minőségi alapellátás feltételeinek
megteremtése érdekében. Az ellátás minőségének javításával, a gyógyítás feltételeinek javításával a
célcsoport általános egészségi állapotát javítsa. A projekt hosszú távú célja az egészségmegőrző
szemlélet megalapozása, ezáltal a társadalmi kohézió erősítése, közvetve a település, kistérség és a
régió gazdasági versenyképességének javítása.
A fejlesztéssel a rendelő teljeskörű akadálymentesítése, műszaki felújítása és integráció képes IT
környezet kialakítása valósul meg az ott ellátottak érdekében. Az ellátás biztonságát egy közös
használatú eszköz beszerzése javítja.

A projekt tartalma
Szakmai tartalom az alaptevékenységek körében:

1.) Bővítés, funkciócsere és átalakítások, modernizáció a szakmai feladatok szempontjából,
2.) Átalakítások az akadálymentes környezet megteremtése céljából,
3.) Felújítások az energiatakarékosság céljából,
Szakmai tartalom a kiegészítő tevékenységek körében:
1.) az intézmény eszközfejlesztése,

2.) információs és kommunikációs technológiák komplex eszközrendszerének fogadására
alkalmas intézményi környezet kialakítása.

A fentieknek megfelelően a bővítéssel új raktárhelyiség épül, funkciócserével, alaprajzi átalakítással
így kialakítható a 15 m2-es gyermek elkülönítő.
A meglévő épületben építő munkák, épületgépészeti felújítások, korszerűsítések, elektromos
felújítások folynak majd, a belső terek átalakításai, burkolatok korszerűsítése, szükséges cseréje.
A bejáratok akadálymentes, rámás megközelítésének, az épületbe való akadálytalan bejutás
biztosítása, az épületen belüli terek, közlekedők, helyiségek és ajtók megfelelő kialakítása, valamint
tájékoztatást
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figyelembevételével, akadálymentes mosdó-WC helyiség kialakítása.
Az épület előtt akadály- és csúszásmentes járda és egy parkoló építése.

eltérő

igényeinek

Energiatakarékos külső nyílászárók elhelyezése, cseréje, a homlokzati falak és tetőfödém utólagos
hőszigetelése, a fűtő testek szabályozhatóságának megteremtése.
A gyógyításhoz és ellátáshoz szükséges egyetlen, közösen igénybe vehető eszköz ‒ defibrillátor ‒
beszerzése. Az integráció képes szoftver, a számítógép park és perifériák megvásárlása a 2004-ben
életbe lépett szerződés alapján az orvosok feladata. Ez is vállalt része a fejlesztésnek, de költségei a
pályázatban nem jelennek meg, támogatási igényük így nincs, de a teljesülést a fenntartó a vállalkozó
orvosoktól megköveteli.

Célcsoport
Közvetlen célcsoportot az intézményhez tartozó 11.431 fő ellátott, és az ott dolgozók alkotják: 6 orvos,
6 ápoló, 2 egyéb technikai dolgozó.
Az orvosok a projekt eredményeként korszerű infrastruktúrával és eszközparkkal rendelkező
környezetben gyógyíthatnak, a rászorulók itt vehetik igénybe a magasabb szintű szolgáltatást. Ehhez
a célcsoporthoz kiemelten tartoznak azok, akik az akadálymentesítésre állapotuknál fogva
rászorulnak: mozgáskorlátozottak, rokkantak, súlyos látáskorlátozottak, súlyos halláskorlátozottak,
babakocsival érkező kisgyermekes szülők, egyéb fogyatékkal élők, átmeneti korlátozottság, például
gipszelt végtagú emberek. Az akadálymentesítés lehetővé teszi a gyógyító szolgáltatásokhoz történő
egyenlő esélyű hozzáférés biztosítását.
A projekt tágabb értelembe vett célcsoportját a város és a kistérségi lakosok alkotják.
Közvetett célcsoporthoz tartozik az a munkáltató, akihez a munkaképesen hamarabb kerül vissza a
gyógyulás után a beteg.

