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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
 
Projekt esemény: Sajtóközlemény kiküldése a projekt indulásáról 
Ideje: 2013. szeptember 30. (hétfő)  
Kedvezményezett: Vasvár Város Önkormányzata (9800 Vasvár, 
Alkotmány u. 1.) 
A projekt megnevezése: „Kistérségi Egészségház kialakítása Vasváron” 
Projekt azonosító: NYDOP-5.2.1/A-12-2013-0001 
 
Projekt főbb adatai: 
Támogatás összege: 200.000.000,- Ft 
Kivitelezés időszaka: 2013. szeptember 9.- 2014. május 12. 
Kivitelező: Vas Megyei Beruházási Zrt. (9751 Vép, Dózsa Gy. u.26.) 
Tervező: Rápli Pál, Altus Savaria Tervező Iroda Kft. (9700 Szombathely, 
Welther K. u. 31.) 
Műszaki ellenőr: Vasi Dolomit Kft. (9700 Szombathely Széll Kálmán u. 
14.) 
Eredits Norbert felelős műszaki ellenőr (ME-ÉM-I-/18-00608)  
 
Az Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program 
„Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg 
szakellátás fejlesztése” pályázat keretében Vasvár Város 
Önkormányzata 200.000.000,- Ft támogatást nyert a vasvári 
egészségház kialakítására és orvosi műszerekkel történő 
felszerelésére.  
 
 
 
A projekt rövid ismertetése: 
 

Vasvár városban a jelenleg szétszórtan, több telephelyen működő alap- és 
szakellátások egy épületbe, tömegközlekedéssel, személygépkocsival és 
mentővel jól megközelíthető helyre történő integrálása, a meglévő 
járóbeteg szakellátások óraszámainak emelése, ill. új szakellátások 
beindítása a kistérség lakossági igényeinek megfelelően, a mortalitási és 
morbiditási mutatók által alátámasztott szakmákban, továbbá korszerű 
infrastruktúra- és eszközfejlesztés megvalósítása az egészségügyi ellátás 



                                                                                                       

 

Projekt azonosító:  

NYDOP-5.2.1/A-12-2013-0001 

színvonalának javítása céljából, amely így a kistérség mortalitási és 
morbiditási mutatóinak javulását eredményezi. 

Vasvár a hátrányos helyzetű vasvári kistérség központja, 2013. január 1. 
napjától járási központ. A kistérség lakosságának száma 14.276 fő, 
melyből Vasvár lakosainak száma 4454 fő.  

Vasvár Város Önkormányzata, mint egészségügyi szolgáltató, a városban 
működő egészségügyi alap- és járóbeteg szakellátási feladatokat az 
Egészségügyi Alapellátó Intézményén keresztül látja el.  

Az alap és szakellátások jelenleg egymástól távol, területileg szétszórtan, 
több telephelyen működnek, közös váró- és kiszolgáló helyiségekkel 
rendelkeznek, a szakmai minimum feltételeknek nem felelnek meg. A 
háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelők kivételével a védőnői szolgálat, 
fizioterápia helyiségei és a szakellátásoknak helyt adó rendelő eszköz, 
bútor és műszerparkja hiányos, korszerűtlen, elavult, a szakmai minimum 
feltételeknek nem felelnek meg, továbbá hiányoznak az 
infokommunikációhoz szükséges feltételek. A nyugdíj mellett praktizáló 
felnőtt praxisú fogorvos praxisának eladása után, a város nem rendelkezik 
majd fogorvosi rendelő helyiséggel és felszereléssel. 

Az alap és szakellátásoknak jelenleg helyt adó épületek funkciói, műszaki 
adottságai miatt nem bővíthetőek, továbbá közvetlen környezetükben 
gondot okozna parkolóhelyek kialakítása, illetve az akadálymentesítés is, 
így az alap és járóbeteg szakellátások egy épületbe való integrálása a 
város frekventált helyén fekvő, egykori mozi épületében valósul meg.  

Az építési beruházás a funkcióváltásra tekintettel a mozi épületének teljes 
átalakítását, felújítását eredményezi, figyelembe véve a jogszabályi és a 
szakmai minimum követelményeknek, valamint az akadálymentesítésnek 
való megfelelést.  

A fejlesztés 487m2-en három épületszinttel tervezett. A földszinten egy 
háziorvosi és 1 házi gyermekorvosi rendelő, 1 védőnői munkaszoba és 1 
védőnői tanácsadó kerül kialakításra. Az emeleti szinten három szakorvosi 
és egy fogászati rendelő, valamint a fizioterápia kap helyet. Női-férfi, 
beteg, valamint személyzeti WC mindkét szinten biztosított lesz. 
Szintenként személyzeti helyiség és takarítószertár kerül kialakításra. A 
kiszolgáló helyiségek és funkciók a pinceszinten lesznek elérhetőek. Az 
udvaron kerékpártároló, akadálymentes parkoló kialakítása megvalósul, 
továbbá megújul a zöldfelület.  
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A beruházás során minden fogyatékossági csoportra kiterjedő, teljes körű, 
fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés valósul meg, az épületen 
kívül és belül egyaránt. (belső lift, 1 db akadálymentes WC, 1 db 
akadálymentes parkoló kerül kialakításra; jelzések, információs, 
funkciójelző és eligazító táblák kerülnek elhelyezésre jól olvasható 
feliratokkal, színekkel, piktogramokkal, Braille írással; gyengén hallók 
részére 1 db mobil indukciós hurok beszerzése is megvalósul) 

Az elektromos felújítás keretében energiatakarékos világítótestek, kórház-
technológiai csatlakozások mellett új gyengeáramú rendszer kiépítése 
történik. 

Minden egyes rendelő/rendelés teljesen új, modern számítógéppel, illetve 
megfelelő szoftvertámogatással lesz felszerelve.  

Az épületgépészeti elemek közül kiemelendő a napkollektoros használati 
melegvíz-termelő rendszer kiépítése. 

A projektből a háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelők kivételével a 
szakmai minimum feltételeknek való megfelelés érdekében felszerelésre 
és bútorzat beszerzésével berendezésre kerül a védőnői tanácsadó 
helyiség és munkaszoba, a szakorvosi és fogorvosi rendelők, továbbá a 
fizioterápia helyisége. 

Az egyes szakrendelések működéséhez szükséges, illetve azokat 
támogató eszközök, műszerek beszerzése is megvalósul. Kiemelendő a 
fogorvosi rendelő komplett felszerelése, a képalkotó diagnosztika 
keretében beszerzésre kerülő UH készülék,  a nőgyógyászati és urológiai 
szakrendeléseken használható kombinált vizsgálószék, valamint a 
szemészeti szakrendelés szakmai minimum követelményben 
meghatározott egyes eszközeinek, műszereinek beszerzése.  

Az alap és járóbeteg szakellátások egy épületbe való integrálása mellett 
átalakításra kerül a járóbeteg szakellátás struktúrája, melyet a vasvári 
kistérségben dolgozó háziorvosok és házi gyermekorvosok, valamint a 
lakosság igénye alapoz meg. Az átalakítás eredményeként a jelenlegi 7 
szakma helyett 10 szakma tervezett, heti 26 szakorvosi óra helyett, 47 
szakorvosi órában. A tervezett kapacitás mindemellett kiegészül heti 40 
nem szakorvosi órával, amely a térségben nagy igényként jelentkező 
fizikoterápia, fizioterápia (asszisztensi tevékenység) szakmát jelenti. 
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Az egykori mozi épületéből kialakításra kerülő Egészségházba integrálásra 
kerülő alap és járóbeteg szakellátások, a járóbeteg szakellátás 
kapacitásának átstrukturálása, a kapcsolódó eszköz és műszerfejlesztés 
segíti az egészségügyi ellátás hatékonyságát, hozzájárul a vasvári 
kistérség lakosságának egészségmegőrzéséhez, a gyógyító munka 
eredményesebbé válásához, a mortalitási és morbiditási mutatók 
javulásához.  

A projekt eredményeként az Egészségház 487m2 akadálymentes 
területen, megújult felszereltséggel, eszköz és műszerparkkal, integrált 
alap és járóbeteg szakellátásokkal a vasvári kistérség korszerű, 
egészségmegőrző, egészségfejlesztő, diagnosztizáló és gyógyító központja 
lesz. 

 


