Sajtóközlemény
A nagyrábéi orvosi rendelő fejlesztése „MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő”
A kedvezményezett neve: Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata
A projekt címe: A nagyrábéi egészségügyi alapellátási rendszer eredményességének és
hatékonyságának javítása
A szerződött támogatás összege: 31.612.371,- Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A megvalósulási helye: 4173 Nagyrábé, Kossuth u. 50.
A projekt tervezett befejezési dátuma : 2020.06.30.
A projekt azonosító száma: 3007166535

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt a Magyar Falu Program „Orvosi rendelő” című MFP-HOR/2019 kódszámú pályázat keretében
valósul meg. A projekt keretében a településen működő felnőtt- és gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői
ellátás eredményességének és hatékonyságának javítása érdekében rendelő felújítást és
eszközbeszerzést kívánunk megvalósítani. A jelenleg rendelkezésre álló eszközök jelentős része
elavult, illetve nem a modern kor követelményeinek megfelelő, és vannak olyan eszközök is, amelyek
bár elengedhetetlenek lennének, azonban eddig nem sikerült azokat beszerezni. A pályázat keretében
ezen eszközök újítását, illetve a hiányzóak beszerzését kívánjuk megvalósítani. A rendelő felújítás
célja a fentarthatóbb, gazdaságos üzemeltetés, továbbá hogy a helyi lakosok ellátása nagyobb
hatékonysággal és eredményességgel, helyben történjen meg, és ne más településeken valósuljon
meg a nagyrábéi betegek vizsgálata, gyógyítása.
Az épület homlokzatára 14 cm kőzetgyapot hőszigetelés tervezett, míg a födémére párazáró fóliára
fektetett, 22 cm ásványi szálas hőszigetelés elhelyezése. Az épület nyílászárói műanyag tokszerkezetű
háromrétegű hőszigetelő üvegezésű nyílászárókra cserélendők, az ajtókban biztonsági üvegezéssel.
A gépészeti rendszer tekintetében a meglévő gázkazánt és villanybojlert egy új, kondenzációs
gázkazánra cserélik HMV tárolóval és időjárás követő elektronikus szabályozással. Az épület belső
falfelületei új festést kapnak.

A projektben az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre :1 db Látásvizsgáló LANG stereo test II; 1 db
Látásélesség-vizsgáló VISUS-S kártyák gyűrűskönyvben gyermekeknek; 2 db Szekrény kartoték 10
fiók 33.59 fa/ 67x60x131/ A-5 fekvő; 1 db Mérleg csecsemő digitális - Soehnle/ 8310.01.001 Nem
hitelesíthető; 1 db Hűtőszekrény 81 L / RB3091 ANW/ 73+8; 2 db EKG HeartScreen 112 C-1 12
csatornás; 2 db Taposó szívó készülék AMBU TWIN/ 000 239 000; 4 db Kötszerolló 20 cm acél; 4 db
Sebészeti olló hajlított T/T 18 cm; 4 db Sebészeti olló egyenes T/H 18 cm; 4 db Sebészeti olló egyenes
H/H 18 cm; 2 db Olló preparáló Metzenbaum 18 cm/ 05-267-18; 2 db Tűfogó Mathieu 14 cm/ 05-99714; 2 db Hűtőszekrény 81 L/ RB3091 ANW/ 73+8 L; 2 db Hőmérő (minimum-maximum) TFA
30.1053/640707; 2 db Vérnyomásmérő OMRON M6; 4 db Adapter OMRON M2, M3, M6; 2 db
Vérnyomásmérő OMRON M7 INTELLI IT; 2 db Testzsírmérő BF 511-E; 2 db Coag. S INR/
Coagulométer/ szett/ készülék+ 25 db teszt; 2 db Hangvilla C128/C64 hangol/ 33501, 08.12012.111;
2 db Csúcsáramlásmérő (Vitalograph); 2 db Scoliometer- gerinc görbület vizsgáló/ 27351 Scoliometer;
2 db Defibrillátor SAVER ONE PAD automata (Stand. 200J) + memóriak./SVO-B0847 (200J) Fully
PAD+SAV-C0907; 1 db Egyedi termék fogászat/ Heraeus Luzer Translux Wave vezeték nélküli
fotopolimerizációs lámpa; 1 db Egyedi termék fogászat/ Carlo De Giorgi Plus 644 fogászati digitális
elektrokauter, hegyekkel, tartozékokkal; 1 db Egyedi termék fogászat/ Endodonciai doboz Basic-Box
2100+5 sorozat gyökérkezelő műszer.
A projekt megvalósításához az alábbi szolgáltatások, költségek kerültek betervezésre: Pályázati
dokumentáció összeállítása; Műszaki ellenőrzés; Projektmenedzsment.
A projektről bővebb információt a www.nagyrabe.hu oldalon olvashatnak.
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