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A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program részeként teljesen felújítják a gerlai orvosi rendelőt.
TOP-6.6.1-16-BC1-2019-00002
GERLA VÁROSRÉSZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KOMPLEX FEJLESZTÉSE
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 163 519 999,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretében. A „Gerla városrész egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése” című projekt célja a
Wenckheim Károly tér 10.szám
alatti rendelőintézet felújításával, illetve bővítésével egy korszerű integrált egészségügyi alapellátási intézmény kialakítása.
A TOP-6.6.1-16. kódszámú pályázati felhívás célul tűzte ki a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, az egészségügyi
alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának, valamint a prevenciós funkcióinak fokozását. Az egészségügyi alapellátórendszer infrastrukturális fejlesztése az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés
egyenlőtlenségeinek mérséklését célozza. A Békéscsaba Gerla városrész központi területén, a Wenckheim Károly tér 10. szám alatti
földszintes rendelő épületének átalakításával, bővítésével 1 háziorvosi és 1 gyermekorvosi rendelő egység és multifunkcionális helyiség
kialakítása történik meg épület-akadálymentesítés kialakításával, eszközök beszerzésével, valamint napelemek felszerelésével. A jelenlegi
épületszerkezetek megtartása, szükség szerinti megerősítése mellett megtörténik az egész épület utólagos külső hőszigetelése, külső
nyílászárók cseréje, egyéb épületszerkezetek hőszigetelése, fűtési és melegvíz szolgáltatási rendszer korszerűsítése. Megvalósul az orvosi
rendelők követelményeit kielégítő új padló és falburkolatok, felületképzések kialakítása. A rendelőintézet bővítése a meglévő épülethez hasonló
szerkezeti kialakítású, falazott szerkezetű épületrész megépítésével valósul meg.
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Eszközbeszerzés keretében a gondozottak zavartalan, minőségi ellátásához az épület várói, rendelői, öltözői, adminisztrációs helyisége és
multifunkciós helyisége részére beszerzésre kerül a rendeltetésszerű használathoz, komfortosításhoz szükséges bútorzat. Családbarát
funkciók kialakításaként a gyermekorvosi váróban játszósarok berendezéséhez új gyermek bútorzat kerül beszerzésre.

További információ kérhető:
Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Telefon: 06 +36/66/241-791
E-mail: bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu
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