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PROJEKTZÁRÓ ÜNNEP A KÓRHÁZBAN
A KEMENESALJAI EGYESÍTETT KÓRHÁZ JÁRÓBETEG-ELLÁTÁSÁNAK ÁTALAKÍTÁSA KÜLSŐ
TELEPHELY MEGSZÜNTETÉSÉVEL
A celldömölki kórház központi telephelyén épített új rendelőintézet hamarosan használatra készen, berendezve
várja a betegeket. A beruházást lehetővé tevő pályázati projekt fizikai megvalósításának határideje a küszöbön
áll, a pályázat kedvezményezettje projektzáró ünnepségre hívott vendégeket és a sajtót.
A rendezvényen jelen volt Ágh Péter országgyűlési képviselő, Fehér László polgármester, Dr. Stánitz Éva
megyei tisztifőorvos, Gecse József járási hivatalvezető, Dr. Wächter Valter sárvári járási tisztifőorvos, Dr. Varga Gábor,
az ÁEEK térségi igazgatója, Bakucz András tervező, a kivitelező West Hungária Bau Kft. és a ZÁÉV Építőipari Zrt.
képviselői. Az eseményről tudósított a Vas Népe és a Celldömölki Városi Televízió.
Fehér László polgármester beszédében szólt a kórház 119 éves múltjáról, az utóbbi évek
struktúraváltásairól, és reményét fejezte ki, hogy a város egyéb fejlesztéseivel együtt eredményes lesz a kórház mostani
fejlesztése is.
A projektzáró alkalmából a térség országgyűlési képviselője kedves hangú ünnepi beszédben
hangsúlyozta, hogy gyermeke születésének körülményei okán folyamatosan nyomon követte a rendelőintézet
építésének folyamatát, és megemlítette, hogy az egészségügy szolgálatára bárki, bármilyen életszakaszban rászorulhat,
ezért különösen fontosak az egészségügyi beruházások.
Dr. Varga Gábor térségi igazgató röviden ismertette saját kötődését Celldömölk városához, a város
környékéhez, és ismertette a régióban jelenleg zajló egészségügyi fejlesztések, forrásbevonások összefoglaló adatait.
A kórház főigazgatója, Dr. Farkas Péter Imre a projekt megvalósításának dátumai alapján összefoglalta a
fejlesztés mérföldköveit, és ismertette a rendelőintézetben az egyes rendelők elhelyezésében irányadó elveket,
miközben a jelenlévők az oldalfalra vetített fotók segítségével megismerkedtek az építési beruházás folyamatával.
A köszöntő beszédeket követően a jelenlévők megtekintették az új épület földszintjét, emeletét, és az
udvaron létesült parkolókat, valamint a parkosítást, végül a vendégeket az új épület emeletén büféasztal várta, az
állófogadáson, a terített asztalok mellett beszélgetve elevenítették fel a beruházás legkellemesebb pillanatait.
A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0010 azonosítószámú, a
Kemenesaljai Egyesített Kórház Járóbeteg-ellátásának átalakítása külső telephely megszüntetésével című pályázatunkat
a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága 2013. október 1-én 100%-os támogatási intenzitással, 960.000.000 Ft
összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A megvalósításhoz a kórház 13 millió Ft önerővel járult hozzá.
A fejlesztés eredményeként létrejövő egészségügyi szolgáltató komplexum egyazon telephelyen
valósíthatja meg a járó- és fekvőbeteg ellátást, megteremtve a lehetőségét a későbbiekben az épületek közötti zárt
átjáráshoz, egy „valódi” tömbösítéshez.
A projektről bővebb információt a http://www.korhazcelldomolk.hu/palyazatok.html oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Mészáros Szilvia
06-95/525-600, titkarsag@korhazcelldomolk.hu

