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Októbertől várja a betegeket az új rendelőintézet
2015. augusztus 25-én volt az új rendelőintézet műszaki átadója. Mint
arról korábban már hírt adtunk, a
Kemenesaljai Egyesített Kórház által
benyújtott TIOP–2.2.6–12/ 1B pályázat keretén belül elnyert 960 millió
forint tette lehetővé, hogy az új objektum felépülhessen.

A nyár végi műszaki átadón elsőként
Fehér László, Celldömölk város polgármestere elmondta, hogy mindig nagy
öröm számára egy-egy új épület elkészülte a városban. A város, de egész
Kemenesalja lakossága nagyra értékeli, hogy új rendelőintézet épülhetett. A
pályázat jelentősebb részét az építkezés
jelenti, de komoly százalékot képez az
új műszerekkel való felszerelés is. A polgármester elmondta azt is, hogy a város
önkormányzata 2008-ban már adott be
egy pályázatot új rendelőintézet építésére, 1,3 milliárd forint értékben, abba
az összegbe belefért volna a vérellátó és
a labor központi épületének felújítása,
valamint az ún. krónikus belgyógyászati részleg felújítása is. Az egészségügyi
ellátórendszer átszervezése miatt azonban ez a pályázat akkor nem került elbírálásra. Fehér László bizakodásának

adott hangot arra vonatkozóan, hogy
talán a 2015–2020-as uniós ciklusban
ez a két épületrész is felújításra kerül,
valamint hogy újra minél több aktív ellátású ágy kerül vissza a Kemenesaljai
Egyesített Kórházba, ami a város és a
térség lakosságának óhaja egyaránt.
Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, milyen jelentős a
Kemenesalján lakók érzelmi kötődése a
kórházhoz. A képviselő beszélt személyes érintettségéről is, aminek köszönhető, hogy az építkezést napról napra
végigkövethette. Vas megye legjelentősebb egészségügyi beruházásának
a celldömölki rendelőintézet építését
és berendezését nevezte, hiszen közel
egymilliárd forintról van szó. Ezen kívül
megemlítette a városban folyó egyéb
beruházásokat is.
Dr. Varga Gábor, a GYEMSZI Észak-Dunántúli Térségi Igazgatóság igazgatója
röviden vázolta a projekt megvalósítását a szerződés aláírásától a kivitelezésig. Elmondta, hogy az egészségügy
terén országosan jelenleg több száz
milliárd forintot költenek építkezésre.
Az új rendelőintézet 1345 m2, amelyben 14 szakma képviselteti magát. A
Kemenesaljai Egyesített Kórház országos ismertségéről, elismertségéről is
beszélt, kiemelve Intaházát, ahol a mai
napig olyan kiváló szakmai munka folyik, ahogy Benedek István az Aranyketrecben megírta.
Dr. Farkas Péter Imre, a Kemenesaljai
Egyesített Kórház igazgatója is örömét
fejezte ki, hogy hosszas előkészítést követően egy viszonylag gyors kivitelezési
munka eredményeképpen határidőre
elkészült az épület. Megtörtént a műszerek beszerzése is, amelyeket folyamatosan állítanak be a helyükre, hogy
a tényleges átadás mihamarabb bekövetkezhessen. Az elképzelések szerint
az új épületet legkésőbb október végén adják át használatra. Onnantól
kezdve a járóbeteg-ellátás már az új
rendelőintézetben történik. Az épület
felszereltségét illetően az intézmény
igazgatója elmondta, hogy szakmabő-

vítés nem lesz, mivel erre a pályázat
nem nyújtott lehetőséget. A meglévő
szakmák felszereltsége, műszerezettsége azonban lényegesen javulni fog. Az
egyik legnagyobb léptékű talán az új
röntgengép beszerzése volt. A régi, ma
már elavultnak számító berendezéseket
lecserélték egy nagyon korszerű digitális röntgengépre, amely azonnali elektronikus felvételt készít, amely felvétel
távolabbi munkaállomásokra is azonnal
eljuttatható. Nagyon modern ultrahangos készüléket tudtak vásárolni, a fiziotherápiás kezelés is gyarapodik egy ún.
mágnesterápiás Bemer-készülékkel, valamint egy ún. négyrekeszes galvánkezelő is rendelkezésre áll ezután. Megújult
továbbá a szakrendelők bútorzata is.

Megszűnik az üvegablakkal elzárt kartonozó, ezt nyitott információs pult váltja fel. Dr. Farkas Péter Imre felhívta a
figyelmet arra is, hogy az intézmény a
műszaki átadó óta a Vörösmarty utcai
főbejárat felől közelíthető meg, a többi bejáratot lezárták. Az udvarban több
parkoló is kialakításra került, ezeket
térítési díj mentesen használhatják az
intézmény látogatói.
»LOSONCZ ANDREA

Fehér László fogadta a munkácsi alpolgármestert
Augusztus végén Celldömölkön járt Nuszer
Ernő, Munkács alpolgármestere. Munkács
és Celldömölk 2013 óta testvérvárosok,
a munkácsi tisztségviselő látogatást tett
városunkban. Célja volt, hogy személyesen is meggyőződjön a városunkban rejlő

lehetőségekről, és a kulturális téren már
működő kapcsolatot kiterjessze turisztikai
területre is. Kérdésünkre válaszolva Fehér
László és Nuszer Ernő elmondták, hogy
nem zárnak ki egy esetleges későbbi gazdasági együttműködést sem.



