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PROJEKTNYITÓ RENDEZVÉNY
RENDEZV
A KÓRHÁZBAN
ÍTETT KÓRHÁZ JÁRÓBETEG-ELLÁTÁSÁNAK
JÁRÓBET
ELLÁTÁSÁNAK ÁTALAKÍTÁSA
ÁTALAKÍT
KÜLSŐ
A KEMENESALJAI EGYESÍTETT
TELEPHELY MEGSZÜNTETÉSÉVEL
ÉSÉVEL

Együttműködési
űködési szándéknyilatkozatot írtak alá 2014. július 28-án
28
hétfőn
őn a Kemenesaljai Egyesített
Kórház, a West-Hungária
Hungária Bau Kft. és a ZÁÉV Zrt. vezetői
vezető
ői arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési
eljárást követő jogi feltételek rendelkezésre állását követően
követő
ően aláírják a kölcsönösen elfogadott
szerződést
ő
a kórház új rendelőintézetének
őintézetének építési beruházására.

Hétfőn
őn 13:00 órakor került sor az ünnepélyes projektnyitó rendezvényre, amelyet megtisztelt
jelenlétével Ágh Péter országgyűlési
űlési képviselő
ű
képviselő,
ő, Fehér László polgármester, Bagicsné Sebestyén Zsuzsanna
celldömölki járási hivatalvezető-helyettes,
helyettes, Dr. Varga Gábor, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi MinőségMinő
és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) Észak-dunántúli
Észak
Térségii Igazgatója, Dr. Simonné Urbán Anna, a
GYEMSZI Észak-dunántúli
dunántúli Térségi Igazgatóságának vezető
ő tanácsosa. Az eseményrő
eseményről
ő tudósított a Vas
Népe és Celldömölki Városi Televízió.
Dr. Farkas Péter Imre főigazgató
fő
őigazgató dióhéjban összefoglalta a Kórház történetét az 1896-ban
történt alapítástól a napjainkban működő
mű
ű
ő struktúráig, majd ismertette azokat a problémákat, amelyek miatt
különösen fontossá vált, hogy a járóbeteg-ellátás
járóbeteg
új helyen, a fekvőbeteg
őbeteg osztályok közvetlen közelében, új
épületben, új eszközökkel, a feladathoz
adathoz mérten magas színvonalú, igazán 21. századi körülmények között
működhessék
űködhessék tovább. Bemutatta az új épület szintenkénti alaprajzait, és ismertette a jelenlévőkkel,
jelenlévő
hogy az
új épület földszintjén és emeletén mely szakrendelések, diagnosztikai egységek
egységek kapnak helyet.
Mészáros Szilvia gazdasági igazgató felsorolta a projekt végrehajtásának már elvégzett
tevékenységeit, tájékoztatást adott a fő
ő pénzügyi keretekről,
ő és a közeljövőben
ő
őben megvalósuló új feladatokról:
az épületek bontásáról, az építkezésről,
építkezésrő és a rövidesen induló, már előkészítés
őkészítés alatt álló eszközeszköz
közbeszerzésről.
Ezt követően
ően sor került az együttmű
ő
együttműködési
űködési szándéknyilatkozat aláírására, az aláíró felek kölcsönösen
gratuláltak egymásnak, reményüket fejezték ki a sikeres együttműködésre,
együttmű
űködésre, majd a jelenlévők kötetlen
beszélgetés során kifejezték örömüket a Celldömölk városában és országszerte zajló egészségügyi
fejlesztések iránt.

