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BALATONBOGLÁRI HÍREK

FOLYTATÁS A 3. OLDALRÓL.
A térségben épült új tanuszodák nyereségesen üzemelnek, mivel a kistérség
összes oktatási intézményében kötelezővé tették az úszásoktatást.
Véleménye szerint hosszú távon ez a megoldás a boglári uszoda finanszírozási
problémájára is.
Mészáros Miklós az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság elnöke: A testület
pályázati TÁJÉKOZTAT Ó
az első lépést megtette ebben az ügyben, az általános iskola 5. évfolyama,
Tisztelt Lakosság!
illetve a középiskola 9. évfolyama veszi igénybe az uszodát a testnevelés
Örömmel értesítem Önöket, hogy - hosszú évek fáradtságos munkájának
óra keretében.
eredményeként - a balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségházban, 2010.
október 01-én elkezdődtek a pályázati projektünk építési munkálatai,
Megköszönve az intézmény dolgozóinak munkáját, az Urányi János Sport
mellyel az intézményünk szolgáltatásainak bővítését, minőségi javítását
és Szabadidő Központ üzemelési tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadta
szándékoztuk megcélozni.Az építési munkálatok folyamatos, zavartalan,
a képviselő-testület.
a lakosság és az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevők számára is
A képviselő-testület a Balatoni Hajózási Zrt-vel 2010. évre – a vízi turizmus biztonságos építési terület létrehozása miatt az intézmény parkolójának,
fejlesztést célzó feladatok megvalósítására, azon belül a vitorláskikötő és a illetve a körülötte lévő zöld területnek a nagy részét le kellett keríteni.
kikötőt kiszolgáló területek infrastruktúrájának színvonalas kialakítása és Ebből kifolyólag a parkolók száma minimális. További parkoló az
fenntartása érdekében – megállapodást köt.
intézmény épületétől távolabb, az Urányi János Sportcentrum előtt vagy
a Gaál Gaszton utcában van.
Elfogadták az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság és az EgészségügyiAz építési munkálatok várhatóan 2011 nyár végére készülnek el.
és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló Az építkezés keretében az épület felújítása, bővítése és alternatív
tájékoztatót.
energiaforrással való ellátása (napelem) fog történni. Az épületben helyet
kap egy - napi 10 órában, folyamatos szolgáltatást nyújtó - gyógyszertár
Dr. Sziberth László a Jankovich Településrészi Önkormányzat vezetője:
a Jankovich-telepi részönkormányzat azt kéri a következő képviselő- (hétvégén is). A röntgen diagnosztika lehetősége is megteremtődik, és
minden nap lesz teljes laboratóriumi vizsgálatra lehetőség. A fizikoterápiás
testülettől, hogy a szemétszállítás - péntek helyett - szombaton legyen.
szolgáltatási lehetőségeket bővítjük, illetve balneo-, és hydroterápiával
Az önkormányzat és a „Helyiérték” Egyesület között kötendő kiegészítjük. Az eddig működő szakrendeléseken óraszámbővítést, és
együttműködési megállapodást elfogadták. A megállapodás alapján az műszerfejlesztést hajtunk végre. Plusz szolgáltatásként fog jelentkezni,
önkormányzat a Tökéletes Tökételek sütő-főzőverseny és Töklámpás a helyben történő gyógytorna, gyógymasszázs, tüdőgyógyászati és
Fesztivál program megvalósítására 380.000,- Ft visszatérítendő támogatást allergológia szakrendelés, csecsemő és gyermekgyógyászati, pszichiátriai
biztosít, az összeget a LEADER-támogatás lehívása után az egyesület az szakrendelés is. Az infokommunikációs hálózatunk is bővül, és ez lehetővé
önkormányzat részére visszautalja
teszi a lakosság számára a teljesebb körű egészségügyi információkhoz,
ill. adatokhoz való hozzáférést. Az ellátandó területünkön az otthoni
A VASAS KÖZI PARKOLÓ ÜGYE
szakápolás és a hospice ellátást is biztosítjuk.
A Herczeg és Tsa Bt-vel kötött szerződés gépjármű parkolására alkalmas
Ezúton köszönöm meg mindenkinek áldozatkész munkáját, akik a
sík füves terület kialakításáról szólt. Feikusné Horváth Erzsébet jegyző
pályázatunkhoz
segítséget nyújtottak. Hiszem azt, hogy a felújítást, bővítést
szerint a megállapodás szerinti füves parkoló biztosítva van. (A parkolót
követően
lényegesen
jobb minőségű és teljesebb körű szolgáltatásunk az
korábban vas korlát vette körbe, melyet a képviselő-testület döntésének
megfelelően lebontott a hivatal. Ennek a helyére virágot ültettek.) Hujber Önök megelégedésére fog szolgálni. Addig is a türelmüket, megértésüket,
Lászlóné a Közterület-fenntartó Szervezet vezetője elmondta: a Közigazgatási esetleges támogató segítségüket megköszönjük.
Hivatal állásfoglalása szerint az épület síkjának vonalától öt méterre Balatonboglár, 2010. október 06.
létesíthető parkoló és kizárólag a párhuzamos parkolás engedélyezett.
Dr. Balázs Lajos
Ezt megvalósította a hivatal, de a kérelmező másként szeretné használni
intézmény vezető főorvos
a területet.
Dr. Kovács Miklós polgármester a képviselő-testület nevében megköszönte
a város összes intézménye, az ott dolgozók továbbá a képviselő-testület
négy éves, eredményes munkáját.
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A projekt szempontjából a legjelentősebb kötelezően ellátandó
önkormányzati feladat az egészségügyi és szociális alapellátás
biztosítása. Ezen a területen is az Önkormányzat jelentősen többet
vállal és biztosít, mint a kötelező minimum szint.
A Dr. Török Sándor Egészségház 1973-ban az intézmény nevét
adó orvos javaslatára került megalapításra. Ekkorra készült el a
működéshez jelenleg is teret adó építmény, mely az önkormányzat
tulajdona. Az épületben 3 felnőtt családorvosi praxis (vállalkozó),
egy fogorvosi praxis (vállalkozó), egy gyermekorvosi praxis
(vállalkozó) és az intézmény keretében működő központi család
orvosi ügyeleti szolgálat, a balatonboglári-ordacsehi védőnői
szolgálat és a kistérséget ellátó járóbeteg szolgáltatás működik. A
szakmai munka évek során történő fejlesztése útján jutott el a mai
heti 88 óra szakorvosi óraszámú és 66 óra nem szakorvosi óraszámú
szolgáltatás nyújtásához. Jelenleg a szakorvosi tevékenységet, a
sebészeti 30 óra főállású munkaidőben dolgozó intézményvezetőn
kívül, főállásban a siófoki, illetve kaposvári kórházban alkalmazott
orvosok végzik közreműködőként, a betegelégedettségi mutatók
alapján jó minőségben.
Az intézmény szoros együttműködést ápol a megye két legnagyobb
egészségügyi szolgáltatójával, melynek keretein belül a súlyponti
Sófoki Városi Kórház laboratóriumában folynak a J1 szintű
laborvizsgálatok, valamint a megyei Kaposi Mór Oktató Kórházzal
együttműködési megállapodás keretében közösen van leszabályozva
az ellátandó betegek ellátási útja.
4 évvel ezelőtt az épület ütemezett felújításából az első ütem
már megtörtént, amikor is a jelenlegi épület összes nyílászárója
modern, hőszigetelt nyílászáróra lett kicserélve, a meglévő falak
hőszigetelésre kerültek és a földszinti rész 80%-a teljesen felújításra
került önkormányzati finanszírozásból. Ennek a következő lépcsője
lenne a jelen projektben részletezett fejlesztés, mely szükségszerű
ahhoz, hogy az intézmény elláthassa - a kedvező földrajzi pozíciója
miatt hozzátartozó - a kistérség településeinek 82%-ra kiterjedő
ellátási területéről érkező betegeket, megkímélve őket a hosszabb
utazás költségeitől, időigényétől, fáradalmaitól.
A projekt menedzselését az Önkormányzat kiszerződte, és azt a
projektmenedzsment terén jelentős tapasztalattal bíró Balatoni
Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft fogja majd ellátni. Az
Önkormányzat a kapcsolattartáshoz és a beruházás műszaki
feladatainak ellátásához Gáspár László műszaki főtanácsost jelöli
ki, a szakmai feladatokat pedig az Egészségügyi Központ vezetője
Dr. Balázs Lajos látja el.
A pályázatban megfogalmazott projekt az önkormányzat
legalapvetőbb kötelezően ellátandó feladatát, az egészségügyi
és szociális alapellátás biztosításának magasabb szintű ellátását
célozza, amely messze túlmutat a település határain. Az ellátási
terület a kistérség településeinek 82%-án túlmenően, a kistérségen
túlnyúlva Balatonszemes (Balatonföldvári kistérség) és Szőlősgyörök
(Lengyeltóti kistérség) települések lakóinak számára is biztosítani
tudná a magas szintű járóbeteg szakellátást.
A fejlesztés kulcsa a kapacitásbővítése, mely kiterjedne mind a
szakorvosi, mind a nem szakorvosi rendelési órákra. A kapacitás
bővítéséhez elengedhetetlen a meglévő épület átalakítása és
bővítése. A kapacitásnövekedés hatását vizsgálva kijelenthető,
hogy a kistérségben működő két önálló rendelőintézet (Fonyód
és Balatonboglár) a megnövelt kapacitások mellett, együttesen sem
haladja meg az országos átlagot. Megállapítható, hogy az óraszámok
bővítése a területi egyenlőtlenségek csökkentését szolgálja, a
finanszírozás makroszinten vett érdemi bővülése nélkül.

A megnövelt kapacitás minél magasabb szinten történő felhasználása
szempontjából elengedhetetlen mind a szakorvosi, mind a nem
szakorvosi rendelési órákra a megfelelő színvonalú eszközállomány
biztosítása. A szakmai munka és betegellátás folyamatosan kárát
szenvedte a hagyományos röntgen diagnosztika hiányának. Ennek
létesítése az intézmény minőségi működése az alapja. A korábbi
években az önkormányzat anyagi lehetőségeinek szűkössége miatt
ezt megteremteni nem tudta, jelen pályázat ezt a hiányosságot
kívánja orvosolni. Az egyéb eszközök, műszerek tekintetében
az Intézetben a szakmai minimum tárgyi feltételek rendelkezésre
állnak. A meglévő eszközpark azonban rendkívül elavult, az új
beszerzések mellett a gépek nagy része pótlásra szorul.
Az Egészségügyi Központ tervezett tevékenysége révén szinte az
ellátási terület (mely nem egyezik meg a kistérség közigazgatási
határaival) teljes lakossága számára hozzáférési és életminőségi
javulást eredményez. Célcsoportjai specifikusan a következők:


Idősek, krónikus ápolásra szorulók: Az elöregedő,
beteg lakosság gondozási igénye indokolja az otthoni
szakápolás bővítését.



Gyermekek, terhes anyák: A gyermek szakellátás
létrehozásával, a terhesség alatti tanácsadás és
szűrések számának növekedésével javulhat a
magzati rendellenességek felismerése. A csecsemő-,
és gyermekgyógyászati szakrendelés beindításával
a korábban nem lefedett területeket sikerül
szolgáltatásokkal pótolni.



Szociálisan hátrányos helyzetű lakosság: Az Egészségügyi
Központ horizontális koordináló szerepet tölt be a
szociális ellátások területén is.



Mozgásszervi betegségben szenvedők, fogyatékosok,
rokkantak és egyéb rehabilitálandók: A fiatalkorban
jelentkező mozgásszervi betegségekben szenvedők
számának növekedése és a helyi rehabilitációs igények
és a rendelkezésre álló kapacitások közötti diszkrepancia
csökkentése indokolt. A járóbeteg rehabilitáció az ellátási
területen rendkívül szűkös.



Szív- és érrendszeri betegségben szenvedők: A Kistérség
lakosságának az ischaemiás szívbetegségek és infarktus
miatti korai halálozása az országos átlagnál magasabb.
A fejlesztések révén nőni fog a betegségcsoport szűrésimegelőzési hatékonysága.



Orvosi megfigyelést igénylő kezelésre szoruló betegek:
A nappali kórház megvalósításával kórházi tartózkodás
váltható ki, amely jobb mind a betegnek, mind az ellátást
végzőnek, mind pedig a finanszírozónak.

A fentiekben felsoroltakon kívül okvetlenül meg kell említeni azt,
hogy az ellátási terület földrajzi, gazdasági adottságai miatt a part
menti településeken jellemzően, de a háttértelepülések egy részénél
is a turisztikai szezon időszakában megnő az ellátandó betegek
száma, így célcsoportként szükséges megjelölni a Balatonhoz
látogató turistákat is.

