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Egészségügyi alapellátás újrafogalmazása Kópházán 
 
Rövidesen újabb fejlesztés kezdődik meg Kópházán, amely mind Kópháza településére, mind annak 
mikro körzetére pozitív hatással lesz. Az egészségügyi alapellátás javítása érdekében „Mikro 
Egészségház Modell kialakítására” pályázott és nyert Kópháza. 
 
 
A projekt és az egészségügyi ágazat célja is az alapellátás újrafogalmazása Kópháza település és mikro 
körzetében, ahol az ellátottak száma jelenleg 2734 fő, az érintett lakosságszám pedig 3532 fő. 
 
Fontos célkitűzés a térségünkben is az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi 
kiegyenlítése, a kópházi mikrotérség ellátásának biztosítása. 
 
Nemcsak az épület állagának felújítása fog megtörténni, hanem annak teljes körű akadálymentesítésével 
mindenki számára hozzáférhető lesz az intézmény. A berendezések és orvosi műszerek beszerzésével az 
ellátás a mai kornak megfelelő lesz és az informatikai fejlesztésekkel egy modern info-kommunikációs 
rendszerbe való kapcsolódásnak sem lesz már akadálya. 
 
Az épület talajnedvesség elleni szigetelés hiánya, a homlokzati vakolat hiányosságai, a rossz hőszigetelés, 
az épület padozatának elavultsága alkalmatlanná teszik az épületben a kellemes környezet biztosítását. A 
meglévő ingatlan infrastruktúrájának korszerűsítése azonban vonzóvá és költséghatékonyabbá teheti az 
épületet. Így az alapellátás – háziorvos szolgálat – minősége is javul és a kapcsolódó védőnő szolgálat is 
fejlődik. 
 
Egy olyan Egészségház kialakítása a cél, amely az új betelepített funkciókkal megfelelően és 
színvonalasan biztosítja az egészségügyi alapellátást kellemes környezetben. 
 
 
A projekt előre látható időtartama 2010. októberétől 2011. szeptember 30-ig tart, mely során 
megvalósulnak a fent említett célok. 
 
Projekt összköltsége:  32.984.408. Ft 
Projekt támogatási összege: 28.984.408. Ft 
Önkormányzati forrás : 3.220.490. Ft 
 
A beruházás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ( 1077  Budapest, Wesselényi u. 20-22. www.nfu.hu ), mint 
irányító hatóság és a VÁTI  Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. ( 9400 Sopron, 
Verő J. u. 1. www.vati.hu ), mint közreműködő hatóság együttműködésével valósul meg. 
További információ Grubits Ferenc Polgármester Úrtól kérhető. 
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