
EGÉSZSÉGHÁZ FEJLESZTÉSE ÉS BŐVÍTÉSE VERPELÉTEN 
 
Az 1974-ben, eredetileg pártház funkcióra épült verpeléti egészségház a 
90-es években került ideiglenesen átalakításra orvosi rendelővé. Az 

épületben nem biztosítottak az egészségügyi ellátáshoz szükséges 
technikai és építészeti feltételek. A problémát felismerve az 
Önkormányzat 2012. év elején pályázatot nyújtott be az ÉMOP-4.1.1/A-

12 pályázati kiírásra. A fejlesztési elképzelés 2013. szeptember 12-én 
129.826.702 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, amelyet 

az Európai Unió és a Magyar Állam biztosít a pályázó részére. 
 
A központi ügyeleti váró azonos az orvosi rendelők és a rheumatológia várójával, 

mely a nem infectológiai eredetű betegeknek átfertőződési veszélyt jelent. A 
gyerekrendelő nincs elszeparálva a felnőttől: az egészséges kismamák és a beteg 
gyermekek is közös váróteremben kénytelenek várakozni. A fogászat az emeleten 

található, mely az idős és a mozgáskorlátozott betegeknek rendkívüli nehézséget 
jelent. Az épületben nem biztosított az akadálymentesítés. Az épületen számottevő 
felújítás, korszerűsítés nem volt 25 éve, a nyílászárók nem záródnak rendesen, az 

épület energetikai szempontból kb. „F” fokozatú, így nem lehet biztosítani a kívánt 
24 C-ot.  

A fejlesztés során megtörténik az Egészségház átalakítása összesen 397,07 m2 

területen, valamint 195 m2 alapterületen és 43,69 m2 tetőtér, összesen 265,61 m2 
bővítés valósul meg. A gyermekorvosi rendelő, a fizikoterápiás kezelő, a védőnői és 
konzultációs szoba, személyzeti pihenő, valamint raktár kerül az épület bővített 

részébe; a meglévő épületrészek a Népegészségügyi szakigazgatási szervvel 
egyeztetve kerülnek átalakításra. Megvalósul az akadálymentesítés, belső parkolók 
épülnek.  

A korszerű betegellátás érdekében a központi ügyeleten megfelelő vizsgálóágy, 
defibrillátor, egyszerű infúziós állvány, pulseoxymeter, vizsgálólámpa, és 
receptnyomtató, a felnőtt körzetekben új betegfektetők és EKG kerülnek 

beszerzésre. A fizioterápia új helyisége 2 kezelőággyal, új modern műszerekkel 
felszerelve a dupla betegellátást teszi lehetővé. A rheumatológia IT rendszere 
laptoppal és receptnyomtatóval bővül.   

A védőnők új konzultációs szobája lehetővé teszi a személyes beszélgetéseket. A 
szívhanghallgató, az új szűrő audiométer, a látásvizsgáló tábla nélkülözhetetlenek a 
gyermekekkel történő munkához.   

Mindenhol megtörténik a betegvetkőző kialakítása, amely alapvető követelmény. A 
dolgozók részére kialakított öltözők, vizesblokkok, teakonyha és felszereléseik a 
jobb munkahelyi légkör megteremtését szolgálják.  

A kivitelező és eszközbeszállító közbeszerzési eljárás során kerül kiválasztásra.  
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