ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA VATTA
Szomoly Község Önkormányzata „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú
felhívást” című TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00007 azonosító számú projektje támogatást nyert orvosi
rendelő fejlesztésére a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP-4.1.1-15
Helyi gazdaságfejlesztés című felhívás keretében.
A projekt tervezett költsége 33.608.200 Ft a támogatás mértéke 100%.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018 év 09. hó 30 nap.
A projekt tartalmának rövid bemutatása: A program célja a pályázati felhívással összhangban a jó
minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, az egészségügyi alapellátó-rendszer
eredményességének és hatékonyságának, valamint prevenciós funkcióinak fokozása.
A projekt során 3 alapellátási funkció fejlesztése fog megvalósulni: háziorvos, gyerekorvos, fogászat,
védőnői szolgálat. A Önkormányzat a Szabadság tér 15. sz.(Hrsz:1319) alatti telken lévő fogorvosi rendelő,
gyógyszertár és védőnői szolgáltatás mellé kívánja helyezni az orvosi rendelőt. Így a község központban
kialakulhat a település egészségügyi központja. A rendelő tervezésénél a TOP-4.1.1-15 „Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése” pályázatban leírtakat figyelembe vettük.
Tervezési program: A fogorvosi rendelő – gyógyszertár – védőnők épülete egy „L” alakú épület, melynek az
utcával párhuzamos részében helyezkednek el a fent felsorolt funkciók, míg a beforduló szárnyban jelenleg
a gyermekjóléti és családsegítő iroda van, korszerűtlen elrendezéssel. Az épület utcai sávja felújításra került,
akadálymentesítése megtörtént. A beforduló szárny eredetileg épült része felhasználható az orvosi rendelő
kialakításánál, a valamikori toldalék sáv bontásra kerülne. Ezt az épületrészt „T” alakban bővítenénk az
udvar felé, mely bővítményrészben az orvosi személyzeti bejárat és a rendelő kiszolgáló helyiségi lesznek.
Az így kialakult orvosi rendelő területe:58,68 m2-ről 107,20 m2-re növekszik.
Elvégzendő átalakítások: a tetőszerkezet és a födém a tervezési terület határáig lebontásra kerül. A belső
válaszfalak kibontandók, ebben az épületsávban helyeztük el a szélfogós bejáratot, a várót , a ffi wc-t, a női
wc-t mely egyben a mozgáskorlátozottak részére is használható, a többfunkciós asszisztensi szobát és az
orvosi szobát, a megmaradó falakról a meglévő vakolatot le kell verni, a nyílászárók kibontásra kerülnek,az
épületrészre új födém készül.
A létesítmény egészére vonatkozó egyéb tervezési programok: ablakokat fokozottan hőszigetelt
kivitelűek lesznek, a létesítményt akadály mentesítjük a közlekedők e szerinti kialakításával, akadálymentes
wc építésével, előírások szerinti jelzésekkel, burkolatokkal, az asszisztensi szoba méreteit úgy alakítottuk ki,
hogy egyéb orvosi szolgáltatások szükség szerinti működtetésére alkalmas legyen, az elektromos áram
szükséges megtermelése érdekében napelemek beépítését terveztük, az épületrész fűtése és meleg víz
ellátása teljesen független lesz.

