Sajtóközlemény
December 1-től megkezdődik az újonnan kialakított vásártéri
fogorvosi és gyermekorvosi rendelőkben az ellátás
2018/november/29

2018. december 1-től már az újonnan átadott Salgótarján, Úttörők út 17-19-ben működik a 7. számú
fogászati körzet, a fogorvosi ügyelet, a 4. számú gyermekorvosi körzet és a 9. számú védőnői ellátás.
Ezen egészségügyi alapellátások megújítására az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése című pályázati kiírás keretében megvalósuló, TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001 projekt
jóvoltából, a Széchenyi 2020 programon belül nyílt lehetőség. A 91,2 millió forint európai uniós
támogatás segítségével megvalósult fejlesztés keretében egy korábban funkció nélküli,
önkormányzati tulajdonú ingatlanban került kialakításra a négy ellátást befogadni képest egység.
A Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren című projekt célja az
egészségügyi alapellátást biztosító intézmények szolgáltatásainak javítása és infrastrukturális
korszerűsítése volt.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának céljai közé tartozik a helyi fejlődést szolgáló
egészségügyi és szociális infrastruktúrába történő beruházás, az egészségi állapotbeli
egyenlőtlenségek csökkentése, az egészségügyi és szociális közszolgáltatásokhoz való jobb
hozzáférés biztosítása. Ennek keretében négy, már működő alapellátási szolgáltatás került fejlesztésre:
fogászati ellátás, fogászati ügyelet, védőnői és gyermekorvosi ellátás. A projektben a négy funkció egy
épületbe történő integrálása történt meg, így több helység került kialakításra az egyes szolgáltatások
elkülönítése érdekében. A korábban egy épületben, egymás rendeléseit hátráltató módon működő
ellátások új épületbe, és ezáltal külön-külön rendelőkbe költöztetésével nemcsak a zsúfoltság csökkent,
hanem korszerű, XXI. századi igényeket kielégítő egészségügyi alapellátási egység jött létre.
Az épület teljeskörű felújítása mellett a rossz állapotú, illetve hiányos vagy elavult eszközökkel
rendelkező orvosi praxisok és védőnői tanácsadó eszközparkjának fejlesztése is megvalósult. Az
újonnan kialakított rendelők felszerelése érdekében, közel 30 millió forint értékben eszközbeszerzés is
történt, többek között új fogászati kezelőegységek, röntgen, kéziműszerek, magzati szívhangvizsgáló
készülék, gőzsterilizátor, bútorzat, informatikai rendszer, egészségügyi prevenciós eszközök és
orvostechnikai eszközök kerültek telepítésre.
A projekt elősegíti a fejlesztett körzetekben működő orvosok, védőnők megtartását a munkafeltételek
minőségének javítása révén. Az alapellátási fejlesztés pedig az adott településen, településrészen a
népesség megtartásához, életminőségének javításához, munkaképességének fenntartásához járul
hozzá.
A fejlesztés eredményeként létrejött egészségügyi alapellátási egységet 2018. december 01-től vehetik
igénybe a lakosok. A körzetek területi beosztása változatlan marad.
A projektről bővebb információt a www.salgotarjan.hu oldalon olvashatnak.
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