
Átvágták a szalagot

Zalaszentgrót, 2010. december 30.

Harmadával  nagyobb  kapacitással,  összesen  huszonegy  szakrendeléssel  és  heti 
kétszáz  szakórával  segíti  hamarosan  a  kistérsége  lakosait  a  zalaszentgróti 
Egészségügyi Központ – mondta el a megújított intézmény mai avatásán Baracskai 
József, Zalaszentgrót polgármestere. Az akadálymentessé és energiatakarékossá is 
vált intézményt az Új Magyarország Fejlesztési Terv 300 millió forintos vissza nem 
térítendő támogatásával bővítették ki és szerelték fel orvostechnikai eszközökkel. 

A  környező  városok  valamelyikébe  kellett  eddig  utaznia  annak,  akinek  Zalaszentgróton 
begyulladt  a  térde  vagy  fájt  a  füle,  a  jövőben  azonban  helyben  is  gyógyulást  találhat  – 
világította meg a fejlesztés közvetlen gyakorlati hasznát is a városvezető.

A  meglevő  tizenöt  (belgyógyászat,  bőrgyógyászat,  bőrgondozó,  diabetológia,  fizioterápia, 
gyógytorna,  labor,  nőgyógyászat,  pszichiátria,  reumatológia,  szemészet,  tüdőgyógyászat, 
tüdőgondozó, belgyógyászati és nőgyógyászati ultrahang) szakrendelés ugyanis hat újjal – fül-
orr-gégészet-audiológiával, gyermek-, valamint ideggyógyászattal, ortopédiával és sebészettel 
–  bővül   ill.  a  belgyógyászat  keretén  belül  a  jövőben  hetente  négy  órában  kardiológiai 
szakrendelés is  várja a betegeket – fűzte hozzá  Dr. Varga Tamás,  az intézmény igazgató-
főorvosa.  A  térség  egészségügyi  statisztikái  alapján  kialakított  új  szolgáltatási  kínálattal 
jelentősen javul a Zalaszentgróton és a kistérségében élő közel húszezer ember ellátása, és 
ami a legfőbb cél, az emberek egészsége is. Elmondta azt is, hogy a fejlesztéssel két teljes és 
öt részmunkaidős munkahely is létrejött.

Az  új  szakmák  a  jelenlegi  intézmény  déli  irányú  építészeti  kibővítésével  kaptak  helyet.  A 
mostani  hétszázhuszonhét  négyzetméteres  épület  alapterülete  egy  kétszintes  szárny 
hozzátoldásával  ezeregyszázhetvenkettő  négyzetméteresre  nőtt.  A  falakat  hőszigetelték,  a 
nyílászárókat korszerűekre cserélték, és a fűtés is kiváló hatásfokú lett. Boros László, az építő 
ZÁÉV  Zrt.  főmérnöke  külön  hangsúlyozta,  hogy  ezzel  az  épület  A  kategóriás  lett,  így  az 
üzemeltetése  ezentúl  olcsóbb  lesz.  További  megtakarítást  jelent  az  is,  hogy  az  intézmény 
korábban másik két épületben működő részlegei is ideköltöztek.

Az átalakítások során a teljes épületet akadálymentesítették (a liftek, rámpák stb. mellett pl. a 
táblákon a feliratok Braille-írással is szerepelnek), és a parkolóhelyek között is kettő külön a 
mozgássérülteknek van fenntartva.

A tervezők még arra is ügyeltek, hogy a rendelőben ne zajban kelljen várakozni, ugyanis a 
szellőzők és egyéb gépek hangereje is alacsonyabb lett mint eddig.

Az építésen kívül korszerű orvostechnikai eszközparkot (összesen bruttó 107 millió 
forint értékben) és fejlett informatikai rendszert is beszerzett a szakellátó központ. 

Az  ünnepség  végén  Baracskai  József  és  Dr.  Varga  Tamás  az  előző  időszak 
zalaszentgróti polgármesterével, Császár Józseffel közösen átvágták a szalagot.  

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósult meg.



Ezekkel a régóta tervezett fejlesztésekkel nemcsak a korszerű gyógyítás, hanem a legalább 
ilyen fontos betegségmegelőzés,  egészségmegtartás kistérségi keretei is létrejöttek.

A  projekt  az  Új  Magyarország  Fejlesztési  Terv  Nyugat-dunántúli  Operatív  Program  (ÚMFT 
NYDOP)  300  millió  forintos  vissza  nem  térítendő  támogatásával  és  a  projektgazda 
Zalaszentgrót 36 millió forintos önrészével valósult meg. 

A projekt adatai

Projekt megnevezése: Alapszintű kistérségi járóbeteg szakellátó központ 
fejlesztése és korszerűsítése Zalaszentgróton

Kedvezményezett:  Zalaszentgrót Város Önkormányzata; 8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 
1.; 83/562-960; www.zalaszentgrot.hu

Tervező: László Ildikó, ZALAKI Bt.; 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. út 12-14.; 92/311-
193; www.archindeco.com

Kivitelező:  ZÁÉV Zrt.;  8900  Zalaegerszeg,  Kossuth  Lajos  u.  9-11.;  telefon:  92/504-100; 
honlap: www.zaev.hu

Közreműködő Szervezet: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 
Nyugat-dunántúli  Területi  Iroda  Sopron;  9400  Sopron,  Verő  József  u.  1.;  99/512-710; 
www.vati.hu

Irányító Hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Programok Irányító 
Hatósága; 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.;  1/474-9610; www.nfu.hu/rop_ih 

Pályázati forrás neve: Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program 
(ÚMFT  NYDOP  5.2.1/B)  Egészségügyi  szolgáltatások  fejlesztése  /  Kistérségi  járóbeteg 
szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése / Kistérségi önálló 
járóbeteg szakrendelők fejlesztése

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 300 000 000 Ft

Támogatás aránya: 89 %

Deák Gábor
20 / 3-429-328

deak.gabor@freemail.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósult meg.
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