Sajtóközlemény
Egészségügyi alapellátás fejleszt dött Sáta településen
2019/12/19

A térségre jellemz a rossz szociális helyzet, a szegénység, a magas munkanélküliség, melyek
egészségromboló hatása bizonyított. Az egészségügyi ellátás infrastrukturális fejlesztése
meghatározó jelent séggel bír a hátrányos helyzet térségek lakossága egészségi állapota
javításában és a hozzáférés területi egyenl tlenségeinek mérséklésében. Ennek érdekében
kidolgozott projektet valósított meg Sáta Község Önkormányzata európai uniós pályázaton 59,51
millió forint vissza nem térítend támogatás által.

A Széchenyi 2020 programból Sáta településen megvalósult TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00015
azonosítószámú projekt fejlesztései során a prevenciót tartották kiemelt fontosságúnak a település
vezet i, aminek az egészségügyi ellátás infrastrukturális javítása a sarkalatos pontja. Emiatt Sáta
Község Önkormányzata kedvezményezett jelen projekttel a településen lév , rossz állapotú, illetve
hiányos vagy elavult eszközökkel m köd , önkormányzati tulajdonú rendel /tanácsadó épület
fejlesztését t zte ki célul a háziorvosi szolgáltatás és véd
i ellátás javítása érdekében azért, hogy a
község minden lakosa számára hozzáférhet vé váljanak a megfelel infrastrukturális ellátottsággal
rendelkez egészségügyi intézmény szolgáltatásai.
A lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárást követ en a kivitelezési munkákat 2019. április elején
kezdhették meg, a vállalkozó a Calor-System Kft. volt. A m szaki átadás-átvétel 2019 októberében
megtörtént, melyet követ en sor kerülhetett a háziorvos és a véd
munkáját segít eszközök,
továbbá a várótermek komfortosítását szolgáló berendezések és bútorzat leszállítására, valamint az
informatikai korszer sítésre. Az eszközbeszerzéssel és a meglév épület b vítése eredményeként
megvalósult az egészségügyi intézmény el írásoknak megfelel átalakítása, az épület korszer bb,
hatékonyabb, biztonságosabb és energiatakarékosabb üzemeltetése érdekében.
Az „Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi esélykülönbségének csökkentése Sáta
Községben” cím projekt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül
meghirdetett TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhíváson, az
Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, a Széchenyi 2020 program
keretében valósult meg 59,51 millió forint európai uniós vissza nem térítend támogatás segítségével.
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