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Az Új Széchenyi Terv keretében az Európai Unió támogatásával a „Rehabilitációs
szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben” című,
NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001
azonosító
számú
pályázat
1 889 000 000
Ft
támogatásban részesült. A projekt célja a Nyugat-dunántúli Régió konzorciumát alkotó
egészségügyi intézmények rehabilitációs szolgáltatásainak fejlesztése. A konzorcium
vezető Petz Aladár Megyei Oktató Kórház a projekt keretében 228 677 220 Ft-ot tud
fordítani rehabilitációs szolgáltatásainak fejlesztésére.
A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
tevékenységekre kívánja felhasználni:

az

elnyert

támogatást

az

alábbi

főbb

1. A Kórház Téten található Pszichiátriai Részlegének felújítása, átalakítása és
projektarányos akadálymentesítése 113 157 000 Ft értékben
A főépület az 1930-as években épült, általános kórházként, később munkaterápiás
osztállyá, majd pszichiátriai rehabilitációs részleggé alakult. A háromszintes épületben
kórtermek, közösségi helyiségek, nővérszobák, étkező, kiszolgáló helyiség található. Az
épületben 1975 óta nem történt átfogó felújítás.
A projekt révén megvalósul az épület részleges felújítása, liftház építése, tornaterem
kialakítása, az akadálymentes közlekedés feltételeinek megteremtése.
A felújítás lehetőséget ad a rehabilitációs ellátások elengedhetetlen részét képező
foglalkoztató, rekreációs tevékenységek fejlesztéséhez.
A felújítás idején a részleg 110 betegét Győrben, a kórház Zrínyi utcai telephelyen látják
el.
2. Vasvári Pál utcai telephely „E” épült földszintjén a gyermekpszichiátriai
gondozó és járóbeteg rehabilitációs egység új helyének kialakítása
27 686 000 Ft értékben, továbbá az ellátást segítő eszközök beszerzése
8 409 490 Ft értékben
A gyermekpszichiátriai járóbeteg ellátás jelenleg a Zrínyi utcai kórházi telephelyen
működik. A Zrínyi utcai telephelyen megszűnnek a kórházi szolgáltatások, ezért
szükséges a gyermekpszichiátriai részleg új helyének kialakítása a központi, Vasvári Pál
utcai telephelyen, ezáltal részleg működtetése racionalizálódik, a szakmai kapcsolatok
könnyebbé válnak, a gyermekgyógyászattal szorosabb együttműködés valósul meg.
A projekt lehetőséget ad arra is, hogy az építészeti átalakítás mellett a részleg terápiásfoglalkoztató eszközökkel és megfelelő bútorokkal gyarapodjon.
3. A Híd utcai telephely eszközfejlesztése 42 819 447 Ft értékben
A mozgásszervi rehabilitációt segítő eszközök nagy része elavult, szükséges a
berendezések cseréje. A projekt keretében, balneológiát támogató gyógykádak,
fizikoterápiás eszközök, stimulátorok, ultrahang-terápiás berendezések és izületi
rehabilitációs segítő készülékek beszerzése valósulhat meg.
A projekt megvalósításának határideje: 2014. február 28.
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