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Megkezdődött néhány bajai háziorvosi rendelő felújítása. Az önkormányzat
tulajdonában lévő helyiségek már annyira leromlott állapotban voltak, hogy nem
lehetett tovább halogatni az átalakítást. A munkálatok ideje alatt a körzetek orvosai
más helyen várják betegeiket.
A 16 bajai háziorvosi rendelő közül három nagyon rossz állapotban van. Az egyik az
Újvárosi lakótelepen található az Ybl sétány szolgáltatóházában. Ez az egység
panelházakkal együtt épült a 70-es évek elején, azóta nem költöttek rá. Most
átalakítják a labor és kezelő helyiségeket napjaink elvárásainak és előírásainak
megfelelően, külön orvos-beteg kapcsolati helyiség áll majd a rendelkezésre.
Megtörténik az épület teljes akadálymentesítése, így a mellékhelyiség is mindenki
számára használható lesz. Aki a 13-as számú felnőtt háziorvosi körzethez tartozik a
következő hónapokban a Bajcsy-Zsilinszky út 6. szám alatt találja orvosát, dr. Maros
Zoltánt. Szintén leromlott állapotban van a Kölcsey utca 49. szám alatt található
rendelő, ami már legalább 40 éves.
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Tudomásom szerint a 70-es évek elején adták át, akkor egy viszonylag elfogadható
rendelő volt. Azonban elavult a rendelő, katasztrofális állapotban volt, az ÁNTSZ több
alkalommal jött ellenőrizni és hiányosságokat talált. Ezeket a hiányosságokat lehet
most pótolni a felújítással.
A Kölcsey utcai épület szerkezete is sérült volt korábban, amit nemrégiben
kijavítottak. Az akadálymentesítési munkálatok mellett, belső átalakításokat, külső
hőszigetelést, tetőcserét, parkoló és járdakészítést valósít meg az önkormányzat. dr.
Csötönyi Gábort a következő hónapokban a Gemenc Zrt. székházában lehet elérni,
amíg el nem készül a rendelője itt fogadja betegeit.
A felújítandó helyiségek között van még a Szabadság utcai 5-ös számú rendelő is.
Mint a többi helyen itt is akadálymentesítenek, új padlóburkolatot fektetnek le és más
munkákat is végeznek, ez a felújítás két hétig tart. Ez idő alatt dr. Gergely László
szabadságon lesz és Hancsicsák József helyettesíti. A felújítással együtt új orvosi
műszereket is beszerez az önkormányzat. Egyebek mellett EKG-kat, defibrillátorokat,
lélegeztető ballonokat és bútorokat vásárolnak. A fejlesztés-beruházás az Európai
Unió anyagi támogatásával jön létre. A közösség 44 millió forintot biztosít, a bajai
önkormányzatnak 5 millió forint saját erőt kellett előteremtenie.
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