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SAJTÓKÖZLEMÉNY
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE KÉTÚJFALUBAN
Kétújfalu Község Önkormányzata 50.511.750 forint vissza nem térítendő támogatás nyert az
„Egészségügyi alapellátás fejlesztése” tárgyú pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli
Operatív Program keretén belül.
Az 50.511.750 forint összköltségvetésű beruházással a 7975 Kétújfalu, Zrínyi u.34. 181/2 hrsz. alatti
rossz műszaki állapotú egészségügyi alapellátást ellátó orvosi rendelő és védőnői szolgálat felújítása,
akadálymentes egészségügyi intézmény kialakítása valósulhatott meg.
A projekt célja a 7975 Kétújfalu, Zrínyi utca 34. szám alatti épület fejlesztése, védőnői szolgálatnak, háziorvosi,
ház gyermekorvosi ellátásnak és iskola-egészségügyi ellátásnak megfelelő működési körülmények kialakítása
volt.
A projekt keretein belül a támogatás segítségével a projekt előkészítés részeként engedélyezési és kiviteli
tervdokumentáció (építész, villamos, gégész, tűzvédelem) készült. Az építési beruházás megvalósításához
kapcsolódóan közbeszerzési eljárás került lefolytatásra.
A pályázat keretén belül az egészségügyi alapellátást ellátó épület külső-belső átalakítása, felújítása és
korszerűsítése valósult meg 2015. október 15.-i nappal. A fejlesztés eredményeként új helyiségek kerülnek
kialakításra, ezáltal új egészségfejlesztési feladatok, szolgáltatások ellátására alkalmas és nélkülözhetetlen,
multifunkcionális helyiségek kialakítása valósult meg, mellyel a betegek kényelmét és ellátásuk magasabb
színvonalát biztosítják. Az épület eredeti állapotában nem volt akadálymentesített, így az esélyegyenlőség
elveinek megfelelően a mozgássérült és fogyatékossággal élő, valamint megváltozott munkaképességű
páciensek részére megvalósult a védőnői szolgálat komplex akadálymentesítése. Az épület
energiahatékonysági korszerűsítése az elavult, rossz hőszigetelő képességű nyílászárók cseréjével, padozat,
homlokzat és padlásfödém hőszigetelésével valósult meg.
Műszaki ellenőri feladatok, projektmenedzsmenti, könyvvizsgálói feladatok ellátása a megvalósítás részét
képezték.
Nyilvánosság biztosításával a projekt bemutatása és széles körben történő megismerése vált valóra.
A fejlesztés megvalósításával korszerűbb, modernebb és hatékonyabb ellátási környezet, higiéniai,
fenntarthatósági és esélyegyenlőségi szempontból is korszerűbb rendelők lettek kialakítva. A beruházás
hozzájárult az Intézmény költséghatékonyabb működéséhez, jobb, szebb működési környezet kialakításához
és az épület komplex akadálymentesítéséhez, ezáltal biztosítottá vált a térség lakossága számára egy európai
színvonalú környezetben az egészségügyi alapellátás.
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