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Zagyvaszántó Községi Önkormányzatának a település egészségügyi alapellátásának fejlesztése érdekében 
benyújtott pályázata azt az átfogó célt szolgálja, hogy a korszerű egészségügyi alapellátáshoz való 
hozzáférés, az ellátási minőség, és mindezek eredményeképpen a település lakosainak egészségi állapota, 
életminősége javuljon. 

A fejlesztés közvetlen célja a háziorvosi, védőnői és fogorvosi szolgálatnak helyet adó épület felújítása, 
korszerűsítése. Korszerűsített infrastruktúrával, valamint az új eszközök beszerzésével a hozzáférésben 
tapasztalható egyenlőtlenségek csökkennek, így a Semmelweis Terv és az Egészséges Magyarország című 
ágazati stratégiai terv célkitűzéseit a projekt támogatja. 

További cél az egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése az intézmények 
szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek 
mérséklése, különös tekintettel az alábbi célcsoportokra: várandósok, nők, gyerekek és fiatalkorúak, 
fogyatékkal élők és idősek. 

A tervezett beruházás során az alábbiakra terjed ki: 

• Mindkét bejárathoz - az orvosi rendelőkhöz és a védőnői szolgálathoz - új akadálymentes rámpa kerül 
kialakításra, azok akadálymentes megközelítésének biztosítására kiszélesítésre kerül a meglévő térburkolat.  

• Az elöregedett, vetemedett, régi fa homlokzati nyílászárók helyére korszerű hőszigetelő üvegezésű 
műanyag keretszerkezetű nyílászárók kerülnek beépítésre. 

• Az érintett épületrészben új fűtési rendszer kerül kialakításra új kombi kondenzációs gázkazánnal, és 
korszerű acéllemezes radiátorokkal 

• Mind az orvosi rendelőben, mind a védőnői szolgálat területén meglévő vizesblokkok felújításra 
kerülnek, új akadálymentes mosdók kerülnek kialakításra.  

• A védőnői épületrészben ezeken felül a falburkolat és a padlóburkolat cseréje valósul meg.  

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

• A védőnői szolgálat bejáratához utólag megépített szélfogó elbontásra kerül, helyette az orvosi 
rendelőhöz hasonlóan egy új előtető készül, amely egyben egy kültéri fedett-nyitott babakocsitároló fedését is 
biztosítja majd.  

• A védőnői épületrészben a világítás is korszerűsítésre kerül, új korszerű lámpatestek beépítésével. 

• Valamennyi a beruházásban érintett helyiség új tisztasági festést kap.  

• A tervezés és kivitelezés során projektarányos akadálymentesítés valósul meg.  

 

Az infrastrukturális fejlesztés során az alábbi energiatakarékos megoldások járulnak hozzá az adott intézmény 
fenntartási költségeinek csökkentéséhez: 

• Új kombi kondenzációs gázkazán kerül elhelyezésre, valamint új vezetékezés és korszerű hőleadók 
kerülnek beépítésre. 

• A védőnői szolgálat területén világításkorszerűsítésre is sor kerül. Ez a lámpatestek cseréjét foglalja 
magába új korszerű ledes lámpatestekre. 

• Valamennyi ablak új hőszigetelő üvegezésű, műanyag ablakra kerül lecserélésre 

• Az új ajtók, szintén műanyag keretszerkezettel készülnek, 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel.  

 

A projekt keretében a védőnői szolgálat számára beszerzett eszközök: 

• Hűtőszekrény 

• Szekrény (beépített egyedi 3mx2m)  

• Műszerasztal 

• Várótermi pelenkázó (2 személyes) 

• Várótermi pad (3 személyes) 

• Laptop 

• Paraván (2 részes króm) 

• Nőgyógyászati vizsgálóágy 

A fenti eszközök beszerzésére egyrészt a minimumfeltételeknek való jogszabályi megfelelés miatt van 
szükség, másrészt a jelenleg rendelkezésre álló eszközök már sokévesek, ezért elavultak, vagy leromlott 
állapotúak, így az ellátási minőség és betegbiztonság biztosítása miatt szükséges a beszerzésük. A bútorzat 
a váróterem és a tanácsadó komfortosítását, a vizsgálóágy, műszerasztal és a laptop a hatékony és 
biztonságos munkavégzést szolgálják. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

A háziorvosi, a fogorvosi rendelő és védőnői tanácsadó megújulása alapvetően nem módosítja a jelenlegi 
szakmai struktúrát, így a személyi feltételekben sem lesz változás; a jelenlegi háziorvos, védőnő és fogorvos, 
a jelenlegi szerződéses jogviszonyok között látják el a feladataikat a jövőben is a településen, feladatkörük, 
munkarendjük és asszisztenciájuk változatlan marad. 

 
 

 


