
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sajtóanyag a Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása 
Csurgón projektről 

 
 
 
 
A beruházás főbb adatai: 
 
A projekt megnevezése: Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása Csurgón 
Kedvezményezett: Csurgó Város Önkormányzata 
Tervező: Triskell építésziroda Budapest 
Kivitelező: Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt. 
Közreműködő szervezet: Strukturális Alapok Programiroda 
Kivitelezés ideje: 2008. december 04- 2010. augusztus 03-ig. 
A támogatás összege: 926.232.061 Ft 
 
A beruházásról röviden:  
A projekt megvalósítása során egyrészt építési beruházás, másrészt az ellátáshoz szükséges 
korszerű eszközök beszerzése történik meg. 
 
Az épülő járóbeteg-központ 1495,6 m2, melynek megoszlása a következő: 

1. Szakellátás:    506,50 m2 
2. Betegforgalmi helyiségek:  514,60 m2 
3. Adminisztráció:   103,60 m2 
4. Egyéb kiegészítő terület:    90,90 m2 
5. Opcionális terület:   280,00 m2 

 
A szakmákat a rendelőben való elhelyezésükhöz párosítani kellett annak érdekében, hogy a 
meghatározott alapterületen minden szükséges ellátást megvalósuljon 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szakrendelők és a szakmák rendszere: 
1. szakrendelő  

a. Sebészet/Reumatológia 
b. Központi ügyelet 
c. Gipszelő 

2. szakrendelő 
a. Általános belgyógyászat 
b. Általános kardiológia 
c. Urológia 
d. Endoszkópia 

3. szakrendelő 
a. Fül-orr-gége- külön helyiségben audiológiai kabinnal 
b. Neurológia 

4. szakrendelő 
a. Szülészet-nőgyógyászat 2. 
b. Bőrgyógyászat 

5. szakrendelő 
a. Szemészet 
b. Pszichiátria 

6. szakrendelő 
a. Csecsemő és gyerekgyógyászat 

7. J0 labor 
8. Képalkotó diagnosztika 
9. Fizioterápia 
10. Központi műszerkezelő 
11. Fektető 
12. Háziorvos-védőnő 
13. Fogorvos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tervezett épület kialakítása során kiemelt figyelmet fordított a tervező a teljes körű 
akadálymentesítés megvalósítására, így a szolgáltatások a kerekesszékes, látás- és 
hallássérült emberek számára is elérhetővé válnak.  
 
Az épületben a hőellátást megújuló talajhő energiát felhasználó geotermikus 
hőszivattyúval kívánjuk megvalósítani, mely eljárás során nem keletkezek káros anyag 
kibocsátás. A tervezett konyha energiaellátását elektromos energiával biztosítjuk. A melegvíz 
szükségletet a későbbiekben kialakítandó napkollektorok biztosítják majd. 
 
Az alaprajzi kialakítás során az épületet főfunkciókra bontották. Ez lehetővé teszi a működés 
zavarmentességét és a szükséges és helyes térkapcsolatokat. A három fő funkcióból az első az 
egészségház, földszintjén az alapellátással, a laborral és a röntgennel, emeletén az egyéb 
szakrendelésekkel, fizioterápiával és kiszolgálótereikkel. Külön található a felnőtt és gyermek 
orvoslás és a védőnők tereit. Az utóbbiak önálló bejáratot kaptak, hogy a várandós nők és a 
csecsemők ne találkozzanak a fertőző betegekkel. A harmadik a sürgősségi egység. A három 
egység között belső kapcsolat van. 
 
A projekt legfontosabb eredményei, hogy újépítésű, korszerű épületben, modern 
felszerelések segítségével lehet majd ellátni a térség lakosságát. A fejlesztéssel javul a 
térségben az egészségügyi szolgáltatások minősége, növekszik a szakorvosi óraszám, 
bővül az elérhető egészségügyi szolgáltatások száma. Kialakításra kerül opcionális 
elemként gyógyszertár, gyógyászati segédeszközbolt, fogorvosi rendelő és háziorvosi 
rendelők. Az épület és a szolgáltatások teljes mértékben akadálymentesítettek lesznek. 
 
Települések, amelyeket a működő központ kiszolgál: Somogyudvarhely, Inke, 
Iharosberény, Iharos, Somogycsicsó, Pogányszentpéter, Csurgó, Csurgónagymarton, Szenta, 
Gyékényes, Zákány, Zákányfalu, Őrtilos, Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, 
Somogybükkösd. 
 
 
Csurgó, 2009.december 15. 


