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A pályázó, Boldog Községi Önkormányzat a település egészségügyi alapellátásának fejlesztése 
érdekében nyújtja be a pályázatát, mely fejlesztés a pályázónak azt az átfogó célját támogatja, hogy a 
település lakosainak egészségi állapota, életminősége javuljon, mely hosszabb távon megmutatkozik a 
megbetegedési és halálozási mutatókban is. A fejlesztés közvetlen célja a Boldog Községi 
Önkormányzat tulajdonában lévő, Boldog, Turai út 2.sz alatt található, a felnőtt háziorvosi és védőnői 
szolgálatnak helyet adó Egészségügyi Központ fejlesztése.  
Az Egészségügyi Központ fejlesztése a következő elemekből áll: 

 • az épületben jelenleg is működő felnőtt háziorvosi és védőnői szolgálat infrastrukturális hátterének 
javítása 
 • a település másik részein funkcionáló gyermek háziorvosi szolgálat és a fogászat Egészségügyi 
Központba történő integrálása, számukra rendelők kialakítása 
 • eszközbeszerzések a betegellátás színvonalának javítása érdekében 

 A jelenleg az épületben a védőnői és a felnőtt háziorvosi rendelőn kívül van kettő, nem lakott szolgálati 
lakás. A beruházás során gyermek háziorvosi és fogászati rendelő kialakítását tervezzük a szolgálati 
lakások megszüntetésével. A funkcióbővítés miatti átalakításon kívül az épület akadálymentesítésére is 
sor kerül, valamint biztonságos parkoló kialakítására. Az épület kívülről és belülről is megújul, beleértve 
az épületgépészetet is, amely elavult, gazdaságtalan az üzemeltetése. A fejlesztés eredményeképpen 
- az alapellátási tevékenységek egy átalakított, korszerű ingatlanban történő koncentrálásával és az új 
eszközök beszerzésével - a hozzáférésben tapasztalható egyenlőtlenségek csökkennek, valamint 
kialakulnak az alapellátás különböző szakterületei, a felnőtt és gyermek háziorvosok, a védőnő és 
fogászat integrációjának, a szakemberek együttműködésének feltételei is. A fejlesztés javítja az 
egészségügyi alapfeladatok ellátásának a hatékonyságát és minőségét, ezzel növeli a település 
betegeinek esélyeit, életminőségét. Mindezt a rendszer hosszútávú fenntarthatósága mellett történik, 
mivel 3 rossz energetikai mutatókkal rendelkező ingatlan helyett egy, ebből a szempontból is 
korszerűsített, épületben kapnak helyet az alapellátási szolgáltatások, amely az egészségügyi 
szolgáltatások fenntartási költségeit csökkenti. A projekt elsődleges célcsoportja Boldog teljes 
lakossága, másodlagos célcsoportja az egészségügyi alapellátásban dolgozók (háziorvos, 
asszisztensek, védőnő, stb.), hiszen a projekt végrehajtásával munkakörülményeik, a munkavégzés 
helyének adottságai, az eszközellátottság javul, valamint adott lesz a szakmai együttműködésük fizikai 
feltétele, mindez pozitívan befolyásolja az ellátás minőségét is.  
Az átalakítás alkalmával az épület új nyílászárókat, homlokzati és födém hőszigetelést kap. Új, korszerű, 
energia takarékos fűtési rendszer kerül kialakításra kondenzációs kazán beépítésével. Az alapellátási 
szolgáltatások „tömbösítése”, azaz három elavult, rossz energetikai hatékonyságú épület fenntartása 
helyett egy energetikai szempontból korszerű épület üzemeltetése az alapellátási szolgáltatások - 
önkormányzat általi - fenntartási költségeit jelentősen csökkenti.  

 
 


