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A projektjavaslat az egy épületben működő házi gyermek-orvosirendelő és a védőnői szolgálat
infrastrukturális fejlesztésére irányul. A háziorvosi alapellátás ill., a házi gyermekorvosi alapellátás és
védőnői szolgálat külön-külön épületekben működnek a településen. Mindkettő a település központjában
helyezkedik el. A fejlesztendő épületeken az építés óta csak a legszükségesebb felújítások, kisebb
állagmegőrző javítások lettek elvégezve. A jelenleg is gyermekorvosi rendelőként funkcionáló és védőnői
szolgálatot is ellátó épület nem alkalmas az alapfokú egészségügyi alapellátásra. A gyermekorvosi ellátás és
a védőnői szolgálat jelenleg az épület két jól elhatárolódó részén működik: A keleti - utcafronti részben
található a gyermekorvosi rendelő és egy használaton kívüli terem, míg a hátsó udvari - nyugati szárnyban
található a védőnői szolgálat. A védőnői szolgálat megközelítése jelenleg akadálymentesen nem biztosított.
A nyugati szárny részben alápincézett. A beruházással érintett épület a 70 - es, 80 - as években épült, a
kivitelezés korára jellemző technológiákkal, építészeti - gépészeti és villamos megoldásokkal. A határoló
szerkezetek és a nyílászárók szigeteletlenek, a fűtési és világítási rendszer elavult - korszerűtlen. Az épület
jelenlegi kialakítása nem felel meg az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről szóló 60/2003 (X. 20.) ESzCsM rendeletben foglalt előírásoknak. A pályázó
Önkormányzat érdekelt abban, hogy a projekt eredményeként felújított, akadálymentesített épület kihasználtsága minél nagyobb fokú és folyamatos legyen. A projekt közvetlen célja Ópályi község,
önkormányzati tulajdonban lévő meglévő gyermekorvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése, az
előírt és szükséges funkciók kialakítása, továbbá egy egészségfejlesztési kiegészítő feladatok ellátását
szolgáló helyiség kialakítása, az ezekhez szükséges elavult informatikai és orvosi eszközökkel történő
felszerelése illetve az épület komplex fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése. A fejlesztendő
egészségügyi intézmény jelenlegi infrastrukturális állapota, a berendezések elavult állapota az ellátás és
megelőzés színvonalának emelését, a személyre szabott kezelést nehezen teszi lehetővé, egyre jobban
romlik az emberek egészségi állapota. A beruházás megvalósítása pozitív hatást gyakorol a külső és belső
környezetre egyaránt. Az elvégzendő fejlesztések, az elavult technológia kiváltásával környezetkímélőbb
működést eredményeznek, csökkenti a káros, környezetszennyező energiák felhasználását, kibocsátását,
segíti a természeti erőforrások helyre állítását. A fejlesztés révén megvalósul a házi gyermekorvosi
alapellátásnak és védőnői szolgálatnak helyet biztosító épület felújítása, komplex fizikai és
infokommunikációs akadálymentesítése. A védőnői szolgálat számára beszerzésre kerülnek 2 db mobil
informatikai eszköz és 2 db (komplett) méhnyakrákszűréshez szükséges eszközök. A fentieken túl 1 db nagy
értékű EKG eszköz beszerzése is megvalósul. A fejlesztés során a megtartott munkahelyek száma 5 fő. 1 fő
gyermekorvos, 1 fő asszisztens, 1 fő takarító, 2 fő védőnő.

