Jászfényszaru Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Jászfényszaru Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv keretében, 59.999.999 Ft uniós támogatást nyert
az „Egészségház felújítása és bővítése a korszerű, integrált egészségügyi szolgáltatásért Jászfényszarun”című, ÉAOP4.1.2/A-12-2013-0035 számú projektjéhez.
A projekt célja egy korszerű, komfortos, a mai kor elvárásainak megfelelő, egészségkomplexum kialakítása,
a Jászfényszarui lakosok egészségének megőrzése érdekében. A meglévő ingatlanon, az orvosi rendelőként működő
épület megtartásával, alapterületének, egészségügyi funkcióinak bővítésével, olyan épület létrehozása, mely modern
technológiával felszerelve, biztonságosan és gazdaságosan üzemeltethető, és megfelelő keretet ad az egészségmegőrzésnek és a gyógyításnak.
Jászfényszaru Város Önkormányzata 2013. januárjában nyújtotta be a pályázatát, a támogatási szerződés
2013.12.16-án jött létre.
Projektünk főbb mutatói:
A beruházás

bekerülési összege bruttó 437 millió Ft
(ebből építési költség 374 millió Ft, eszközbeszerzés költsége 63 millió Ft)
támogatás összege bruttó 60 millió Ft
saját forrás összege bruttó 314 millió Ft

A projekt kezdete 2013. 12. 16., a projekt befejezése 2014. 12. 15.

A projekt keretében:
•
•
•
•
•
•

az 540 m2-es régi épület alapterülete 972 m2-re nőtt
megújultak a házi- és gyermekorvosi rendelők, klubszoba jött létre a védőnői szolgálat és terhesgondozás
részére
új funkcióként jelentek meg a fizikoterápia helyiségei: tangentor kádas kezelő, masszázs és fizikoterápiás
kezelő
önálló vérvételi helyiség és szűrővizsgálatok végzésére (pl. tüdőszűrés) alkalmas röntgen helyiség épült ki
a felújítás előtti egy helyett két fogászati szakrendelő kapott helyet az épületben
az épületben megépült egy, az épület funkciójához illeszkedő tevékenység folytatására alkalmas
kereskedelmi – szolgáltató tevékenységre alkalmas helyiség is

Az Egészségház projekt részletes tartalma
A funkcióiban és területében kibővült épület terveit a Quartier Építész Tervező Kft. készítette, kivitelezést az
Épkomplex Kft. végezte a Hornyák-Wohnbau Kft. műszaki ellenőrzése mellett.
A projektet a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Projektirodája és a Jászfényszaru Városfejlesztő
Kft. menedzselte.
A létesítményben hat, a központi aulából önállóan megközelíthető, önálló betegvárókkal rendelkező funkcionális
egység kapott helyet:
várandós tanácsadás, védőnői szolgálat,
gyermekorvos rendelő, elkülönítő
három felnőtt háziorvosi rendelő egység, orvosi szoba, kezelő, elkülönítő
fizikoterápia helyiségei: tangentor kádas kezelő, fizikoterápiás kezelő, vérvételi és röntgen helyiség
két fogászati szakrendelő
kereskedelmi – szolgáltató tevékenységre alkalmas helyiség
Az épület ún. „A+” azaz „fokozottan energiatakarékos”besorolást kapott, köszönhetően a falazatok, födém korszerű
szigetelésének, a beépítésre került korszerű nyílászáróknak. Az épület használati meleg vizét és fűtését 2500 literes
puffer-tartályokra dolgozó nagyméretű napkollektoros rendszer és kondenzációs gázkazán biztosítja. A világítótestek
minden helyiségben a funkcióknak megfelelő korszerű energiahatékonyságúak, a terek bevilágítását természetes fényt
bejuttató fénycsatornák mellett a két attraktív belső átrium szolgálja.
Az üzemeltetés részére fenntartott területen a gépészeti terület mellett raktárak, személyzeti öltözők és személyzeti
pihenő is helyet kapott. A gyengeáramú rendszerek (riasztó, telefon, villanyórák adatforgalma, vezetékes és vezeték
nélküli adathálózat, tűzjelző, 10 db TV- monitor kiszolgálás, egy később kialakítható komplex épületfelügyeleti
rendszer) részére önálló telekommunikációs központ került kialakításra.
Az épület tervezésénél és kivitelezésnél fontos szempont volt annak akadálymentesítése, hogy fogyatékkal élő
embertársaink is használhassák a teljes épületet. A létesítmény minden egységében akadálymentes WC-mosdó épült
ki, a gyermekek ellátásának segítésére néhány mosdóban pelenkázó asztallal. A térérzékelést segítő elemek
elhelyezésével, a burkolatba épített eltérő színű és felületű vezetősávok, a jól látható információs rendszer és
indukciós hurok kiépítése a gyengén látók, nagyot hallók részére nyújt segítséget az épületben való eligazodásban.
Az Önkormányzat gondoskodott az épület berendezéséről is: a várókba és a rendelőkbe új bútorok (pl. székek,
íróasztalok, szekrények), az orvosi rendelőkbe új motoros kezelő ágyak, vizsgálólámpák, vérnyomásmérők, a
fogászati rendelőkbe új fogorvosi székek és fogászati eszközök kerültek. A korszerű fizika-terápiás kezelő készülékek,
tangentor kád, vérvételi szék, masszázságyak mellett többek között két defibrillátorral, a védőnők részére Lang
teszttel, hallásvizsgáló készülékkel, nőgyógyászati vizsgálóággyal gazdagodott a létesítmény.
A tágas belső terek, az alkalmazott színvilág, az elhelyezett növények igyekeznek kellemesebbé, barátságosabbá tenni
az Egészségházat az idelátogatók számára.
Az orvosi rendelő fejlesztése része az Önkormányzat egészségmegőrző stratégiájának. Az új orvosi rendelő mellett
jelenleg folyik az új Egészségpark kialakítása, ahol a zöldfelület felújítása, növények telepítése és a népszerű felnőtt
fitnesz eszközök bővülő kínálata mellett helyet kapnak a meglévők mellett új gyermekjátszótéri eszközök, a sportolók
lábízületeit kímélő anyagból készülő futókör és egy kisebb méretű labdajátékok (kosárlabda, futball) űzésére alkalmas
sportpálya is.
Az egészséges életmód szolgálatában szűrővizsgálatok szervezése folyik az új rendelőben és további olyan funkciók
telepítése szerepel az Önkormányzat tervei közt, melyek eddig nem voltak elérhetők helyben a lakosok számára.

Jászfényszaru, 2014. október 06.
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