Egészségház kialakítása Balogunyom Községben
Átfogó cél: infrastrukturális fejlesztés megvalósításával egy modern, hatékonyan
működő egészségház, mely elősegíti az egészségügyi szolgáltatásokhoz való
hozzáférés területi kiegyenlítését, végleges és minőségi ellátás korszerű és hatékony
feltételrendszerének kialakítását.
A projekt célja a Balogunyom Község Önkormányzatának tulajdonában lévő jelenlegi
korszerűtlen orvosi rendelői épület felújítása, új épületrésszel történő bővítése
során egy korszerű, megfelelő orvosi eszközökkel, infrastruktúrával felszerelt
egészségház kialakítása, mely létrejöttével javul a munkafeltétel minősége, a
fogyatékossággal élők, valamint a megváltozott munkaképességűek számára is
elérhetővé válnak az egészségügyi ellátások, megteremtődik az info-kommunikációs
rendszerbe való csatlakozás.
Várt eredménye: infrastruktúra fejlesztés következtében megújul az orvosi rendelő
(összesen 82, 15 m². Helyiségei: adminisztrációs helyiség (12,36 m²), váró (12,60
m²), akadálymentesített WC (4,51 m²), betegmosdó (3,89 m2), rendelő 24,44, m²,
szennyes tároló 2,92 m2, hulladéktároló 2,92 m2, irattár 6, 47 m2, személyzeti öltöző
6, 24 m2, személyzeti zuhanyzó 2, 60 m2, takarító eszköz tároló 3, 20 m2 ).
Kialakításra kerülnek a védőnői szolgálat ellátására alkalmas helyiségek
(összesen 73, 02 m²): babakocsi tároló 6,40 m2, terhes gondozó 19,78 m2,
konzultációs helyiség 9,14 m2, védőnői munkahely 7,00 m2, személyzeti tartózkodó
10,15 m2, irattár 5, 60 m2, WC 3,32 m2, személyzeti öltöző 8,46 m2, személyzeti
zuhanyzó 3,17 m2. Közös terek kerülnek kialakításra: fedett áthajtó 24,03 m2, fedett
előtér 20,24 m2, valamint szélfogó 4,57 m2. Ezen túl menően egy tároló helyiség
(35,18 m2) Eszközbeszerzés során az egészségügyi feladatok komplex ellátásához
szükséges eszközök kerülnek beszerzésre.
A projekt hatása: Balogunyom Község önkormányzati tulajdonában lévő orvosi
rendelő helyiségei kibővülnek, minőségi egészségügyi ellátás feltételei
megteremtődnek, fogyatékkal élők számára az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő
hozzáférés biztosítva lesz, modern info-kommunikációs technikák kerülnek
beszerzésre. Az egészségház képes biztosítani az egészségügyi alapellátást,
központi alapellátási ügyeletet, óvodai egészségügyet, ügyfélszolgálat, diszpécseri
és védőnői szolgálat funkciót lát el. Az egészségfejlesztő programok megvalósítása
révén egyre szélesebb körben terjed el az egészséges életmód fontossága, az
egészség, mint érték tudatosítása.
A beruházás becsült értéke: 64 718 610 Ft
Elnyert támogatás: 39 989 514 Ft
Tervezett megvalósítása: 2009. március 2. – 2010. május 31.
Kedvezményezett:

Balogunyom Község Önkormányzata

9771 Balogunyom, Rákóczi Ferenc utca 3.
Telefon: 94/556-040
Fax: 94/556-058
Email: balogunyom@savaria.hu
Közreműködő Szervezet: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai
Nonprofit Kft.

Nyugat-dunántúli Területi iroda Sopron
9400 Sopron, Verő József u. 1.
Telefon: (99) 512 710
Fax: (99) 510 150
http://www.vati.hu/
Irányító Hatóság:

http://www.nfu.hu/rop_ih

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: http://www.nfu.hu/
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Alap társfinanszírozásával valósul meg

