SAJTÓKÖZLEMÉNY
a projekt zárásáról
Európai Uniós támogatásból korszerűsítik
korszer sítik a Tiszaszentimrei Egészségházat
Tiszaszentimre Községi Önkormányzat sikeresen pályázott az Észak-Alföldi
Észak
Operatív
Program „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás
járóbeteg szakellátás fejlesztése”
tárgyú pályázati kiírásra, melyen 63.961.314.-Ft
63.961.314.
vissza nem térítendő
ő támogatást nyert el. A
kivitelezési munkálatok befejezésének határideje 2014. szeptember 303 -a volt, míg a projekt
teljes befejezésére - amely érintette az orvosi eszközök beszerzését is - november 30-ig nyílt
lehetősége
sége az önkormányzatnak.
Tiszaszentimre Községi Önkormányzat kiemelt célként kezeli az egészségügyi alapellátás
magas színvonalon történő
ő fejlesztését, a lakosság egészségi állapotának folyamatos
figyelemmel kísérését, az egészséges életmódra való ösztönzést. A fejlesztés távlati célja,
hogy hosszú távon biztosítsa a település modern, európai színvonalú egészségügyi
ellátását. E cél elérése
lérése érdekében az egészségház épületének korszerűsítésére
korszer
63.961.314.
63.961.314.Ft vissza nem térítendő
ő támogatást nyert el.
A projekt megvalósításnak közvetlen célja a Hősök
H sök tere 1. (Hrsz.: 540/1.) szám alatt működő
m
egészségház energetikai szempontokat is érintő
érint felújítása, komplex akadálymentesítése,
valamint a járóbeteg-ellátás
ellátás eszközrendszerének modernizálása. A felújítás folyamán sor
került az épület teljes homlokzati felújítására, homlokzati hőszigetelésére,
hőszigetelésére, a lapos tető
tet
felújítására, nyílászárók cseréjére, akadálymentes lépcső és mosdó építésére, bels
belső
padozatok, padlóburkolatok cseréjére.
A projekt rövid távú célja, hogy a településen a kor színvonalának megfelelő
megfelel szintű
egészségügyi szolgáltatások állhassanak a lakosság rendelkezésére, a helyhiány
orvosolásra és az elöregedett eszközpark kicserélésre kerülhessen. További célként jelent
meg, hogy egyetlen hátrányos helyzetű,
helyzet avagy fogyatékkal élő
ő állampolgárnak se kelljen
leküzdendő akadállyal szembesülnie a szolgáltatások igénybevételekor, vagyis
megvalósuljon
gvalósuljon a komplex akadálymentesítés. Ezen túlmenően
túlmen en fontos célkitűzés
célkit
az orvosok
és a további egészségügyi személyzet munkakörülményeinek javítása.

A projekt komplexitása abban foglalható össze, hogy a fejlesztés során nem csupán az
épület és az eszközállomány újult meg, hanem a horizontális szempontok is előtérbe
el
kerültek, hiszen a környezeti fenntarthatóság jegyében csökkenni fog az
energiafelhasználás a hőszigetelésnek
őszigetelésnek is köszönhetően.
köszönhet en. Az esélyegyenl
esélyegyenlőség kapcsán
komplex akadálymentesítés is megvalósult,
megvalósult, a mozgáskorlátozottak számára rámpa,
mozgáskorlátozott mosdó és illemhely, a látáskorlátozottak számára infokommunikációs
akadálymentesítés (vezetősávok,
ősávok,
sávok, stb.) történt, a halláskárosultak mobil indukciós hurkot
vehetnek igénybe.
A projekt megvalósításával
sításával erősödött
erősödött a szolgáltató szerep, javult a szolgáltatási minőség,
min
csökkentek a társadalmi esélykülönbségek, korszerű
korszer egészségügyi feltételrendszer került
kialakításra.
A fejlesztés hosszú távú céljaként biztosítottá vált a település modern és európai
európ
színvonalú házi orvosi, védőnő
őnőii alapellátása, a tárgyi infrastruktúra fejlesztésével.
A projekt megvalósítása érdekében az önkormányzat sikeres közbeszerzési eljárást
bonyolított le, melynek eredményeképpen a LAD-ÉP
LAD ÉP Kft. nyerte el a kivitelezési
munkálatokat.
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