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SAJTÓKÖZLEMÉNY
„REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN” CÍMŰ
PROJEKT ÜNNEPÉLYES NYITÓRENDEZVÉNYÉRE ÉS ALAPKŐLETÉTELÉRE KERÜL SOR
2014.OKTÓBER 07.-ÉN 10.00. ÓRAKOR A NAGYATÁDI KÓRHÁZBAN
A Dél-Dunántúli régió több mint négymilliárd forint összegű támogatást nyert a rehabilitációs
szolgáltatások fejlesztésére. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatásból a
Nagyatádi Kórház – konzorciumi partnerként – 616.094.114 forint összegben részesül. Az
eszközbeszerzéssel kiegészülő fejlesztés eredményeként olyan pszichiátriai rehabilitációs
fekvőbeteg ellátást alakítanak ki, amely korszerű infrastrukturális és tárgyi feltételekkel, továbbá
kibővült munkavállalói létszámmal biztosítja a zavartalan betegellátást.
A projekt célja: A projekt a jelenleg nem kellően tagolt pszichiátriai rehabilitációs fekvőbeteg ellátás
helyett egy több részlegből álló, járóbeteg szakellátással integrált, a szakmai minimumkövetelményeknek mindenben
megfelelő térségi központ kialakítását célozza. Ehhez, valamint a szükséges szakmai infrastruktúra elhelyezéséhez a
tulajdonos a jelenleg részben kihasználatlan nővérszálló épületét, valamint a volt infúziós labor épületét biztosította.
A projekt tartalma: A jelenleg Ötvöskónyi településen működő 53 ágyas pszichiátriai rehabilitációs
részleg a kórház központi telephelyén eddig kihasználatlan két épület teljes átépítésével új helyre költözik. A korszerű
hotel részleg kialakítása mellett a szakma szabályainak mindenben megfelelő foglalkoztató komplexum is kialakításra
kerül. A felújított épületekben teljes körű, komplex akadálymentesítést hajtanak végre. A betegeket két-, illetve
négyágyas szobákban helyezik el, két-két kórteremre jut egy-egy vizesblokk. A feladatellátáshoz korszerű orvosi
vizsgáló, kezelő, nővérdolgozó áll rendelkezésre. Közösségi eseményeknek is helyet adó társalgót, ebédlőt alakítanak
ki. A két újonnan kialakított épületet árnyékolt folyosó, ún. pergola köti össze. Mivel a pszichiátriai rehabilitációs ellátás
jelenlegi eszközparkja elavult, az ellátás korszerűvé tételének elengedhetetlen feltétele a teljes eszközállomány
megújítása, beleértve az informatikai eszközök cseréjét is.
A projekt pontos címe:„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-dunántúli Régióban”
A projekt azonosítószáma: DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 3.946.893.035 Ft
Konzorciumi partnerként a Nagyatádi Kórház elnyert támogatási összege: 616.094.114 Ft
A kivitelezés ideje: 2012.07.01.-től 2015.06.30-ig
A beruházás kivitelezését a ZÁÉV Zrt végzi.
A projekt az Európai Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, 100%-os támogatással
valósul meg.
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