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Jánoshida Község Önkormányzata és a Nemzetgazdasági Minisztérium
2014. február 28 – n írta alá a település orvosi rendelőjének felújítása
tárgyú,
ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0016
azonosítószámú
támogatási
szerződését.
A Támogatási szerződés szerint Önkormányzatunk mindösszesen
57 872 699.- FT összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesült a
Jánoshida, Fő út. 49. szám alatt lévő orvosi rendelő felújítása céljából.
A támogatásból a tervek szerint a jelenlegi rendelő épületének teljes
felújítása, valamint a tetőtér beépítése fog megvalósulni. A jelenlegi
földszinti épületrészben a meglévő orvosi rendelők és a hozzájuk tartozó
nővérkezelők kerülnek átalakításra, valamint kiépítésre kerülnek az épület
hátsó részében a két védőnői körzetet ellátó gondozói, kezelői helységek
is, tekintve, hogy a felújítást követően a védőnői ellátás is az egészségház
épületében fog történni. Megtörténik az épület teljes energetikai
korszerűsítése – hőszigetelés, nyílászáró csere, napelem felszerelése –
valamint a földszinti rész komplett akadálymentesítése. A beruházás során
az épület tetőtér beépítése is meg fog valósulni, ahol az ügyeleti pihenő
szobák, valamint a dolgozói szociális helységek kerülnek majd
kialakításra.
A projekt a megvalósítás szakaszában tart, melyet megelőzött a vállalkozó
személyének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás. Az eljárás
nyertese a Szilasi és Társa Kft, akik a munkaterületet 2014. július 15 – n
vehették át. A beruházás tervezett befejezése 2014. november 30.
A felújítás során a két háziorvosi körzet egészségügyi ellátása
ideiglenesen a Faluház épületében történik – Jánoshida, Fő út. 26. – az

ügyeleti ellátás pedig a Szent Norbert Idősek Klubja épületében –
Jánoshida, Fő út. 60. - a jelenlegi védőnői történik, ugyanazokban az
ellátási időben, melyekben jelenleg is zajlik. A területi védőnői ellátás,
terhes – és csecsemő gondozás helyszíne a felújítás alatt változatlan
marad.
Mindezek mellett kérjük a lakosság szíves megértését és türelmét a
beruházásból, és az orvosi ellátási helyszínek ideiglenes elhelyezéséből
adódó kellemetlenségek miatt. Reményeink szerint a beruházás lezárását
követően viszonylag rövid időn belül ismételten rendelkezésünkre fog állni
a régi helyen, de már az új épületben az egészségügyi ellátás.
Az Új Széchenyi terv– www.szechenyi2020.hu – honlapján további
információkat is olvashatnak a jelenlegi EU – s pályázatokkal
kapcsolatban.
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