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Projekt leírása:
Projekt elıkészítése
- Elıször is tisztáztuk, hogy a projekt keretében elvégzendı felújításra nem szükséges építési
engedélyt kérni, ezért ennek tudatával készítettük el a terveket
- Az építész tervezı munkatársunk a felmérése alapján megtervezte az átalakításokat, az
akadálymentesítést, elkészítette a mőszaki leírást és a terveket
- Elvégeztük az energia auditot, amely minden intézményre vonatkozóan megadja az energiamegtakarítás lehetıségeit és költségeit, amelyben javasolják a fejlesztendı területeket és a formáját
- Az infrastrukturális és eszközbeszerzésekhez árajánlatokat beszereztük
- Megvalósíthatósági tanulmányt készítettünk
Kivitelezés
A felújítás során a rendelı az ott dolgozó orvosok igényeinek és a közegészségügyi hatóság
elıírásainak megfelelıen lesznek átalakítva. Az építési munkák a teljes egészségügyi intézményt
érintik, és olyan belsı elrendezés érdekében szükségesek, amely lehetıvé teszi, hogy az
egészségügyi dolgozók egyidejőleg – de egymástól szeparáltan – több beteggel is foglalkozni
tudjanak. Jelentıs mértékben átalakul a rendelıket kiszolgáló vizesblokk. Jelenleg nem foglal magába
kerekesszékkel is használható WC-t, és nincs is olyan helyiség, amely alaprajzi méretét tekintve
átalakítás nélkül erre a célra megfelelne. Az új vizesblokk a gyermekorvosi váróterem irányába 0,60
m-rel kiszélesedik és egy széles belsı közlekedı folyosón keresztül – amelyrıl az összes WC
helyiség nyílik – mind a két váróból megközelíthetıvé válik.
Függesztett kazettás lapokból készülı álmennyezet szerkezetet építünk be, beépített világítást
biztosító világítótestekkel.
30 x 30 cm-es padlóburkolatot fektetünk le az érintett helyiségekben, csempeborítást kapnak az új
helyiségek, egyebütt kétrétegő diszperziós falfestéket.
A meglévı homlokzati nyílászárók szerkezetileg elavultak, nem felelnek meg a hıtechnikai
követelményeknek. Az elıcsarnokból a várótermekbe vezetı átjárók áthelyezésre kerülnek, illetve a
gyermekorvosi váróba nyíló ajtó mérete is változik, így helyettük is új szerkezetek lesznek beépítve.
Valamennyi nyílászárók hıszigetelt üvegezéssel ellátott ajtók, ablakok. Minden ajtó, amelyen
keresztül kerekesszékkel is közlekednek, küszöb nélküliek és 90 cm-es szabad nyílásmérettel
rendelkeznek.
Valamennyi vizes berendezési tárgy lecserélésre kerül, a hozzájuk tartó nyomó és lefolyóvezetékkel
együtt. A mozgáskorlátozott WC-ben speciális WC csésze és mosdó, valamint oldalkapaszkodó is fel
lesz szerelve. A projekt arányos komplex akadálymentesítés kiépítésre kerül (infó táblák, jelzések).
Elektromos hálózat szintén fel lesz újítva, és rendelıként 1-1 új fogyasztásmérı óra is felszerelésre
kerül. A melegvíz-ellátást új tárolós rendszerő gázüzemő vízmelegítı fogja biztosítani.
Kivitelezési munkák 2010. ıszén kezdıdnek, és a tervezettek szerint 6 hónapot vesznek igénybe.
2010. I-II. félévében az elıkészítés és a közbeszerzés lefolytatását végeztük el. Az betegellátási
idıszakban végzett kivitelezési problémákra felkészültünk, és csak szakaszosan hajtjuk végre az

átalakítást. Az építésnél nagy hangsúlyt fektetünk a környezetvédelem igényeire, a környezettudatos
nevelésre (pl. bontási és építési hulladékok elhelyezésénél).
Eszközbeszerzés
Beszerzésre kerül a 2 váróteremben és a 3 orvosi és a védınıi rendelıben összesen 41 db bútor, 13
db orvosi készülék, 2 db számítógépes munkaállomás az infó-kommunikáció biztosítása érdekében a
csatolt árajánlatok alapján.
A fenti tevékenységeknél a Közbeszerzési törvényt, az EU alapelveit, a gazdasági verseny
szempontjait betartjuk.
Újszerő elemek
Energia-megtakarítás, környezettudatos nevelés, komplex, projektarányos belsı akadálymentesítés,
orvosok kompetenciájának fejlesztése beszerzett eszközökkel.
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