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Besenyőtelek Községben elengedhetetlenné vált a jelenlegi egészségház felújítása, az
elavult, nem működő eszközök cseréje, annak érdekében, hogy a I. számú Egészségház a
megfelelő színvonalú alapfokú orvosi ellátást tudja nyújtani. A projekt átfogó célja: az
egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Besenyőtelken, melynek keretében a
lakosság jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzájutását, az egészségügyi alapellátórendszer eredményességének és hatékonyságának, valamint prevenciós funkcióinak fokozását
tűztük ki átfogó célként.
A projekt indokoltsága: A Besenyőtelek, Berze Nagy János út 4. 86/3. hrsz. alatti
hagyományos kialakítású, földszintes és tetőtér beépítésű épület, 310,01 m2 bruttó
alapterületű épület infrastrukturális szempontból rossz állagú, hiányos, elavult
eszközrendszerrel működő, akadálymentesítés nélküli felnőtt- és gyermek vegyes háziorvosi
ellátás, iskola és ifjúságorvoslási rendelő és védőnői szolgálat épület, melyben egy szolgálati
lakás és garázs is található. A meglévő, 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő épület,
mely a mostani állapotában funkciójának már nem felel meg, az idevonatkozó központi
jogszabályok feltételeit nem teljesíti. Jelenlegi funkciója: orvosi rendelő, védőnői szolgálat
irodája, illetve szolgálati lakás és gépkocsi tároló. Az épület nettó alapterülete jelenleg 310,01
m2, melyből a szolgálati lakás alapterülete 161,91 m2, a garázs területe 34,51 m2. A
szolgálati lakás és a garázs területe nem képezi jelen pályázati fejlesztés tárgyát.
A projekt bemutatása: A jelen projekt tárgyát a jelenleg 118,38 m2 alapterületi épületrész
képezi, melyben az I. számú háziorvosi rendelő, illetve az I. számú védőnői körzet található.
Az átalakítással az épületben kialakításra kerül egy férfi WC és egy ehhez tartozó előtér,
illetve egy női és akadálymentes WC és öltöző, illetve az akadálymentes bejutást segítő
rámpa. Az épület mellett a telken belül kialakításra kerül 1 db akadálymentes parkoló. Minden
funkció önállóan megközelíthető: akadálymentesen is. Teljes belső burkolat cserévelburkolatokba felújítás utáni vezető sávok elhelyezése történik. Teljes nyílászáró cserével:
homlokzati nyílászárók hőszigetelt üvegezéssel, az épület 20 cm ásvány gyapotszigetelést
kap, a padlástérben vízszintes síkban, oldalfalon 10 cm EPS rendszert, lábazaton 6 cm
perforált rendszert, a padló 8 cm xps lapokat helyezünk el. A hőszigetelés valamint a
nyílászáró csere biztosíték arra, hogy az épület fűtési számlája csökkenthető. A korszerűsítés
során a fűtési és villamos energia rendszer is felújításra kerül. A konvektoros fűtést új infra
paneles fűtési rendszerre cseréljük. Az udvari oldal felől két min. 1,50 m széles rámpát
alakítunk ki, mely 95 és 75 cm magasan cső kézfogóval rendelkezik, szabályos kerékvetővel
és csúszásmentes burkolattal. A rámpa belefut a bejáratba, így biztosítva az épületbe történő
bejutást. Az épület ügyfelekkel érintkező helyiségei mind küszöbmentes bejárati ajtóval
lesznek ellátva, min 90 cm szabályos mérettel. A villamos hálózat is akadálymentes
magasságban lesz kialakítva, a WC-ben pedig a szabványnak megfelelően kerülnek a jelző és
szaniter tárgyakat elhelyezésre. Az eszközök állapota rossz, elavult, sok közülük nem
működik, hatékonyan nem használható. A meglévő eszközök már alig biztosítják a
minimumfeltételek meglétét. A jelenleg meglévő eszközrendszer nagymértékben fejlesztésre
szorul. A sürgősségi ellátás eszközei is fejlesztésre kerülnek, így egy defibrillátort is
beszerzünk. A beszerezni kívánt eszközök az orvosi rendelő részére: EKG kézi monitor MD100 B, BOSCH Practicus II., SM Universal fali adagoló, Biolámpa (polarizált fényű
gyógylámpa), Biolámpa állvány, Saver on pad félautomata defibrillátor, Vizsgálólámpa Rimagic LED, Elektromos vizsgálóágy, Gerinchúzó gravitációs pad, összesen 11 db eszköz.
Ezen eszközök ahhoz szükségesek, hogy a Felnőtt és gyermek vegyes háziorvosi, iskola- és

ifjúságorvoslási rendelő eszközfelszereltsége a minimumfeltételeknek megfeleljen és a
jelenlegi rossz állapotú, elavult vagy nem működő eszközöket lecserélhessük. A Védőnői
Szolgálat eszközparkja ugyancsak elavult, cserére szorul. A beszerezni kívánt eszközök a
jelenlegi elavult, sérült vagy nem működő eszközök cseréje miatt szükségesek. A beszerzendő
eszközök a I. védőnői körzet részére a következők: Baby Doppy, Kártyasorozat gyűrűskönyv
gyermekábrákkal, A-9000 szűrőaudiométer, Íróasztal, OMRON M3 felkaros vérnyomásmérő,
felnőtt, Gyermek mandzsetta, HAL-Ks vizsgálólámpa, Mérlegasztal, Kartonozó szekrény,
Nőgyógyászati vizsgálóasztal méhnyakszűréshez, Vizsgálószék méhnyakszűréshez, Paraván 3
elemes (150x167 cm, króm, gördíthető, műanyag függönyök), CUSCO-féle fém hüvelytükör
(4 méretben), összesen 13 db eszköz. A beszerzendő eszközök összhangban állnak a szakmai
programmal, azok a fejleszteni kívánt ellátások hatékony működését szolgálják.
Mindösszesen 24 db eszköz kerül beszerzésre a fejlesztés során. A projekt során
projektarányos akadálymentesítést valósítunk meg, azaz akadálymentes rámpa segíti az
épületbe való bejutást és az épületen belül akadálymentes szociális blokk lesz kialakítva. A
villanyszerelési és a festési munkák során is figyelembe vesszük az akadálymentesítés elveit.
A projekt keretében olyan infrastrukturális fejlesztés valósul meg, amely hozzájárul a
környezeti fenntarthatósághoz az erőforrás-hatékonysági és a környezettudatossági
szempontok érvényesítésével.

