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PROJEKT TARTALMÁNAK RÖVID BEMUTATÁSA
A projekt célja a Szamosbecs, Petőfi utca 15/A. szám alatti orvosi rendelő épületének felújítása, átalakítása
és bővítése volt, melyben a háziorvosi ellátás és a védőnői szolgálat működik. A két szolgáltatáshoz
kapcsolódva eszközbeszerzés is megvalósult, valamint a projekt keretében az ingatlan udvara is rendezésre
került.
A korábban is orvosi rendelőként működő épület belső kialakítása, berendezési tárgyai, orvosi eszközei nem
feleltek meg a hatályos jogszabályi követelményeknek, így nem volt biztosítható a körzethez tartozó lakosok
megfelelő színvonalú orvosi ellátása. Az épület elavult, orvosi műszerek és informatikai eszközök nincsenek
benne. Az épület energiafogyasztása magas volt, mivel a falazat és a nyílászárók nem szigeteltek
megfelelően. A burkolat megkopott, a világítási rendszer pedig elavult. Az épület nem feletl meg az
akadálymentes használat kritériumainak sem.
A projekt komplex fejlesztést valósított meg, mivel a beruházás során a korábbi, rossz állapotban lévő épület
felújítása, energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése valósulhatott meg. A pályázat keretében megtörtént
a hiányos orvosi műszerek beszerzése és az elavult berendezések, eszközök cseréje is. A megfelelő orvosi
eszközökkel végzett vizsgálatok hozzá járulnak a pontosabb orvosi diagnózis felállításához. A korszerű
informatikai eszközök pedig a szükséges dokumentumok továbbítását-fogadását teszik lehetővé a területi
kórházakkal. Ezáltal csak indokolt esetben történik meg a beteg ellátása magasabb szintű egészségügyi
intézményben.
A teljes körűen akadálymentesített épület mindenki számára lehetővé teszi a két szolgáltatáshoz történő
egyenlő esélyű hozzáférést.
A település hosszú távú fennmaradásának feltétele, hogy magas színvonalú egészségügyi szolgáltatás álljon
a lakosság rendelkezésére, ami az alapellátás megerősítésével és az illeszkedő működési feltételek
megteremtésével biztosítható. A beruházásnak köszönhetően a lakosságszám megtartása mellett, a
fenntartási és karbantartási költségek csökkentése következtében, az önkormányzat célja az intézmény
hosszú távú működtetése.

Nem utolsó szempont, hogy a háziorvosok leterheltsége sokszor nagyobb, mint a szakellátásban dolgozóké,
viszont juttatásaik elmaradnak a kívánatostól, ezért megtartásuk érdekében nagyon fontos a vonzó
infrastruktúra és környezet kialakítása. Különösen fontos ez egy olyan hátrányos helyzetű térségben, mint
amilyen a csengeri járás is, ahol a kedvezőtlen tárgyi és gazdasági feltételek miatt nagymértékű az orvosok
elvándorlása.
A projekt megvalósításának eredménye tehát sokrétű, annak közvetlen és közvetett hatásai egymást erősítik.
A projekt eredménye számokban: Fejlesztéssel érintett háziorvosi szolgáltatások (praxisok) száma: 1 db
Fejlesztéssel érintett védőnői szolgálat száma: 1 db. Felújított rendelők száma: 1 db. Beszerzett nagy értékű
orvosi eszközök száma: 6 db.

