SAJTÓKÖZLEMÉNY

Körzeti orvosi rendelőkomplexum építése Zalaegerszegen
2012. február 20.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív
Program (NYDOP) pályázatán 50 millió forintos európai uniós
támogatást nyert Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a
Mátyás király utca - Május 1. utca sarkán épülő körzeti orvosi
rendelőkomplexumra.
A kivitelezési munkák 2012. február 27-én indulnak és várhatóan
2012. július 13-án fejeződnek be.
A megyeszékhelyi Zárda utcai orvosi rendelők minden szempontból elavultak,
a mai kor elvárásainak megfelelő rekonstrukciójuk szinte lehetetlen. Ezért a
Mátyás király és Május 1. utcák sarkán, a régi rendelőktől kb. 150 m
távolságra történik meg a kiváltásuk.
A négyszemközti orvos-beteg találkozást lehetővé tévő helyiségek
kialakításával, a minőségi betegellátás feltételeinek megteremtésével négy
egységes (2 felnőtt, 1 gyermek ill. 1 védőnői szolgálat) korszerű,
hatékony ellátást nyújtó háziorvosi rendelőkomplexum jön létre.
Az ellátandó körzetek, és praxisok száma változatlan marad, a beruházás
eredményeként az egészségügyi szolgáltatás egyenlő esélyű elérhetősége
maradéktalanul teljesül.
A fejlesztés során megvalósuló komplex akadálymentesítés által lehetővé
válik valamennyi fogyatékkal élő számára az egyenlő esélyű hozzáférés az
alapellátási praxisok közszolgáltatásaihoz. Ez egyébként a város 2007. évben
elfogadott esélyegyenlőségi programjának egyik központi célkitűzése is.
A fejlesztéssel párhuzamosan megvalósuló eszközfejlesztéssel pontosabbá,
megbízhatóbbá válik a diagnózis felállítása, a háziorvosok képessé válnak - a
szakmai kompetenciájukon belül - a lehető legtöbb esetben definitív ellátást

nyújtani, ezzel hosszú távon jelentősen csökkentve a szakellátás indokolatlan
igénybevételét.
A 128,5 millió Ft projektköltségű, közel 40%-ban államilag támogatott új
orvosi rendelőkomplexum 323 m2 alapterületen valósul meg, az épülethez 12
db parkoló is létesül.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a
kivitelezővel, a K+K BauProfil Zrt.-vel szerződést bontott.

korábbi

generál

Az új közbeszerzési eljárásban nyertes Dunántúli Magasépítő Kft. 2012.
február 27-én kezdi meg az orvosi rendelő építését, amelynek kivitelezése
2012. július 13-ig befejeződik, így a betegek várhatóan szeptembertől az új
helyen a Május 1 utca és a Mátyás király utca sarkán lévő épületben vehetik
igénybe az egészségügyi szolgáltatást.
Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.
Telefon: 06 92 502 106
Fax: 06 92 502 101
info@zalaegerszeg.hu
www.zalaegerszeg.hu
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
VÁTI – Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Postacím: 1016 Gellérthegy u. 30-32.
Telefon: 06 1 224 3100
Fax: 06 1 224 3105
vati@vati.hu
www.vati.hu
Támogató szervezet:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Postacím: 1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.
Infovonal: 06 40 638 638
nfu@nfu.gov.hu
www.nfu.hu

