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KUTAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
2015.07.31-ÉN ZÁRULT LE KUTASON AZ ORVOSI RENDELŐ ÁTALAKÍTÁSA ÉS KORSZERŰSÍTÉSE,
MELYRE A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ 42,77 MILLIÓ FORINT TÁMOGATÁST ADOTT.

Az egészségügyi alapellátást Kutas mikrotérségi központként látja el Kisbajom, Szabás és Beleg
településekkel közös fenntartásban. Támogatást nyert projektünk a felnőtt és gyermek háziorvosi
szolgálatot, az ehhez kapcsolódó iskola- és ifjúsági orvosi szolgálatot, a fogorvosi szolgálatot,
valamint a védőnői szolgálatot érintette.
Az átalakítás során, a projekt részeként kialakításra került egy új háziorvosi rendelő, melynek hozadéka, hogy
a háziorvos egy új, modernebb és a törvényi előírásoknak megfelelő környezetben dolgozhat, valamint a
mozgáskorlátozott lakosság számára is elérhetővé vált a szolgáltatás.
Kutason a rendelések folyamatosan zajlanak, a praxisok betegforgalma jelentős, ezért fontos volt, hogy az
épület felújítása és az új eszközök beszerzése által jelentősen jobb körülményeket tudjunk biztosítani az
egészségügyi alapellátáshoz való hozzájutásban, a lakosság számára az egészségfejlesztő és megelőző
tevékenységében, a betegek állapotának figyelemmel kísérésében, az egészségügyi felvilágosításban és
nevelésben, valamint a gondozásban és rehabilitációban.
A projekt megvalósításával lehetőség nyílt fenti céljaink elérésére, a községben működő rendelőépület
korszerűsítésére, illetve a mai funkcionális követelményeknek megfelelő átalakítására. A felújítással a lábazat
és a homlokzat új hőszigetelést, az épület új nyílászárókat kapott, ezzel megvalósítva az energiahatékonysági
korszerűsítést. A felújítás/átalakítás során kialakításra került egy akadálymentes parkoló is. Az épület belseje
a már meglévő akadálymentes mosdóval és az újonnan kialakításra került indukciós hurok és információs
táblák kihelyezésével vált teljes mértékben akadálymentessé.
A projekt keretében a jelenleg használatos vegyes tüzelésű kazánt gázüzeműre cseréltük, illetve több belső
munkálatot (bontás, vakolás, festés, járólapfektetés, belső nyílászárócsere, lapradiátorok és hőszabályozók
szerelése, stb.) is végeztünk az épület átalakítása során.
Az orvosi rendelő tetőszerkezetére elhelyezésre került egy napelem, amely az intézmény működési költségeit
fogja a jövőben csökkenteni. A kutasi orvosi rendelő épületének átalakításán és korszerűsítésén kívül jelentős
mértékű orvosi-eszközbeszerzés, udvarfelújítás és parkosítás is megvalósult.
A pályázat sikeres lebonyolítása az ALD Consulting Kft. segítségével valósult meg, a kivitelezési munkálatokat
a Sebestyén és Fia Kft. végezte.
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