Uniós támogatásból megújult a gyöngyösoroszi orvosi rendelő
A 2009. november 30-án adták át ünnepélyes rendezvény keretében a felújított
orvosi rendelőt Gyöngyösorosziban. A csaknem 20 millió forintos fejlesztésnek
köszönhetően kívül és belül is korszerűsödött az épület, modern orvosi eszközök és bútorok kerültek beszerzésre, illetve megvalósult az informatikai
rendszer fejlesztése és a rendelő akadálymentesítése is. A pályázatnak
köszönhetően megteremtődtek az uniós követelményeknek is megfelelő,
minőségi orvosi ellátás feltételei a településen.
Az Észak Magyarországi Regionális Operatív Program keretében elnyert mintegy 17
millió forintos Európai Uniós támogatásból és csaknem 3 millió forintos önkormányzati önrészből valósulhatott meg Gyöngyösoroszi Község orvosi rendelőjének
felújítása. A projekt célja az volt, hogy megteremtődjenek a településen a minőségi
orvosi ellátás feltételei, amihez az épület korszerűsítése és akadálymentesítése mellett, az orvosi eszközök és az orvosi informatikai rendszer fejlesztését is meg kellett
valósítani.
Az épület külső és belső korszerűsítésének keretében hőszigetelésre, nyílászáró
cserére, tetőszerkezet és fűtési rendszer felújításra és akadálymentes parkoló
kialakítására is sor került. A minőségi környezet megteremtése érdekében mind az
orvosi szobába, mind pedig váróterembe könnyen tisztán tartható, kényelmes
székek, asztalok és szekrények kerültek beszerzésre. Az ellátás szakmai színvonalának növelése és a pontosabb diagnózis érdekében számos modern orvosi berendezés is beszerzésre kerül a pályázatból. Többek között EKG berendezést, három új
vérnyomásmérőt, vizsgálópamlagot, orvosi lámpát, tolósúlyos állványos mérleget, ér
dopplert, készenléti táskát, valamint orvosi és nővéres táskát is vásároltak. Az eszközök egy része korábban is megvolt, de már nem feleltek meg a kor elvárásainak. Az
informatikai rendszer korszerűsítése keretében egy olyan új multimédiás számítógép
került beszerzésre, mely alkalmas lesz arra, hogy pótlólagos beruházás nélkül csatlakozzon a rendelő az orvosi intézményközi információs rendszerhez.
Az Uniós támogatásból megvalósult fejlesztésnek köszönhetően a településen
jelentősen javult az orvosi ellátás minősége, így a helyi lakosok korszerű, a 21 század
követelményeinek megfelelő háziorvosi ellátásban részesülhetnek.
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