TÖBB FUNKCIÓS EGÉSZSÉGHÁZ FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE,
ALAPELLÁTÁSI FELADAT SZOLGÁLTATÓ TERÉNEK BŐVÍTÉSE

A beruházás során az Tiszaberceli Egészségház kerül megújításra. Az épület 2001. évben
épült az elmúlt években csak a szükséges karbantartási munkálatok kerültek elvégezésre. A
megfelelő környezet kialakítása mind a szolgáltatást igénybe vevők, mind a szolgáltatást
nyújtók elvárt igénye. A modern kor követelményeinek megfelelően felújított épület nem csak
a lakosság, hanem a szolgáltatást nyújtók, a tágabb környezet javát is szolgálja.

A projekt során új egészségügyi szolgáltató tevékenység nem jön létre, a meglévőknek helyt
adó önkormányzati épület kerül felújításra, valamint a szolgáltatás ellátásához szükséges
eszközök beszerzése valósul meg.

Az épületen korszerű homlokzati hőszigetelést, nyílászáró cserét, belső akadálymentesítést
végeznek, valamint bővítés is történik a beruházás során. Az egészségfejlesztési feladatok
ellátására, megelőző ellátások nyújtására (pl.: várandóstorna, szülőszerepre felkészítő
csoportfoglalkozások,

kismamáknak,

csecsemőknek,

gyermekeknek

szóló

csoportos

egészségfejlesztő programok, szűrővizsgálatok, tanácsadások, szervezésére) alkalmas és
nélkülözhetetlen, multifunkcionális helyiség kerül kialakításra.
A beruházás során a meglévő épület szerkezetkész tetőterének befejező munkálatainak
megtervezése, gipszkarton térelhatároló szerkezetek, burkolatok és belső nyílászárók
beszerelése fog megvalósulni, valamint a földszinti részének akadálymentesítése, beleértve a
földszinti vizesblokk akadálymentes megközelíthetőségét. Az energiatakarékosság érdekében
az épület tetőtéri része 20 cm, az épület homlokzata pedig 15 cm vastag hőszigetelést kap,
valamint a homlokzati nyílászárók 6 légkamrás, 3 rétegű üvegezéssel ellátott fokozott
légzárású szerkezetekre lesznek cserélve. A belső tér egységességének és időtállóságának
megőrzése érdekében a tetőtéri belső acélborítású ajtókkal azonosra cseréljük a földszinti fa
belső ajtókat. A közlekedő járda térkő, az épület körüli járda beton burkolatot kap. Az

energiatakarékosság érdekében

a tetőre napkollektorok kerülnek

elhelyezésre.

Az

akadálymentes parkolás lehetőségét biztosítva, egy új, akadálymentesített parkoló kerül
kialakításra. A fejlesztés révén az épület akadálymentesen megközelíthetővé válik, és az
épületen belüli akadálymentes közlekedés is biztosított lesz.
A projekt tervezett célkitűzései:
A településen lakók számára megfelelő körülmények, valamint korszerű egészségügyi és
szociális ellátások biztosítása. A lakosság egészségi állapotának és az igénybe vett
szolgáltatások minőségének javítása a betegellátás minden szintjén. A szolgáltatás nyújtás
körülményeinek megfelelő, a lakosság részéről is felmerülő igények kielégítésének biztosítása
a pályázati forrás révén.
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