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1991-ben a községben az orvosi szolgálati lakás bővítése során került kialakításra a háziorvosi rendelő és a
védőnői szolgálat. A háziorvosi rendelő 17 m2-es rendelőben és 6 m2-es vizsgálóban működött. A védőnői
szolgálat 13,3 m2 nagyságú helyiségben tevékenykedett, a két szolgálat közös váróteremmel rendelkezett.
Ez az épület nem volt tovább bővíthető, mivel az ingatlan 781 m2 nagyságú beépítettségi foka 100%-os. A
házi orvosi és védőnői szolgálat ideiglenes működési engedéllyel látta el a kötelező önkormányzati feladatot.
A projekt szükségességét indokolta, hogy a korábbi egészségház helyiségeinek alapterülete nem érte el az
ÁNTSZ által jogszabályban előírt normát és alapterületet, illetve parkoló kialakítására sem volt lehetőség.
Az új egészségház megvalósítását a képviselő testület már korábbi ciklusokban is megvalósítandó célként
tűzte ki. Végül a Település és Területfejlesztés Operatív Program Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése pályázat biztosította lehetőségek révén létrejöhetett a fejlesztés.
Az új egészségház kialakítása a korábbi orvosi rendelővel szemben lévő, 3850 m2 területű, Őr, Rákóczi
Ferenc utca 46. szám alatt található, beépítetlen önkormányzati telken valósulhatott meg.
A projekt célja: jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása a településen, az
egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának, valamint prevenciós
funkcióinak fokozása.
A projekt tevékenységei:


Egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztésén belül: közfinanszírozott és területi ellátási
kötelezettséggel rendelkező háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelőnek, védőnői tanácsadó
ellátásnak helyt adó új épület építése.



Akadálymentesítés – teljes körű komplex akadálymentesítést valósított meg az önkormányzat az
OTÉK előírásai alapján.



Két alapellátási funkció infrastrukturális fejlesztése valósult meg a projekt keretében: háziorvosi
ellátás; védőnői ellátás.

Az épület adatai:


Földszinti bruttó alapterület: 186,28 m2



Tetőtér bruttó alapterület: 94,14 m2



Orvosi rendelő és váró alapterülete: 71,96 m2



Védőnői szolgálat alapterülete: 71,44 m2



Egyéb kiszolgáló helyiségek alapterülete 42,88 m2

Az épület hűtése, fűtése és szellőző berendezése elektromos árammal működik. A beszerzett 8,5 KW-os
napelem az épület teljes villamos energiafelhasználását megtermeli.
Az új területen lehetőség nyílott parkoló kialakítására. A létrejött 466 m2 alapterületű parkoló, 1 db
mozgáskorlátozott és további 11 db gépjármű parkolóhelyet foglal magában.
A lakosság lélekszáma 1540 fő. Az őri lakosok a beruházás révén magas színvonalú egészségügyi
szolgáltatásokat tudnak igénybe venni. Az épület kedvezően hat a településképre, élhetőbb körülményeket
teremt.

