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SAJTÓKÖZLEMÉNY   
„KOPPÁNY-VÖLGYE KEK” NONPROFIT KFT. FOGLALKOZTATÁST TÁMOGATÓ PÁLYÁZATA 
 
A "Koppány-Völgye KEK" Egészségfejlesztő Központ, Tab városában 2014. áprilisa és 2015. szeptembere 
között pályázatot valósított meg a Társadalmi Megújulás Operatív Program ”Struktúraváltáshoz 
kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés” című pályázati kiírásán szakorvosok 
bértámogatására közel 50 millió Ft összegben. 
 
A központ 2011-ben kezdte működését a TIOP 2.1.2 pályázat keretében elnyert támogatásból, melyből 
felépült a heti 200 szakorvosi óra kapacitású szakrendelő. Tab városa földrajzilag, megközelíthetőségi 
szempontból is a kistérség középpontjában helyezkedik el, másrészt funkcióját tekintve és tradicionálisan is 
a térség központja. A Központ megvalósításához, közös működtetésére, fenntartására az érintett 
települések önkormányzatai együttműködési megállapodást kötöttek. A szakrendelő biztosítja a településen, 
illetve a kistérségben lakók járóbeteg szakellátáshoz való hozzáférését. A szakrendelő megépülésével 17 
település lakosai, és mintegy 20 000 lakos veheti igénybe a központ szolgáltatásait. Az egészségügyi 
központ magába foglalja az alapellátás egységeit is. Az épületben szakorvosok és háziorvosok látják el a 
betegeket valamint itt található a házi gyermekorvosi-, a fogorvosi rendelő, a védőnői szolgálat és a központi 
háziorvosi ügyelet. 
Intézményünk jelen konstrukcióban a TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0011 azonosító jelű, ''A Koppány-völgye 
KEK'' Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft foglalkoztatást támogató pályázata című 
beadványával nyert, és valósított meg újabb beruházást az alábbi járóbeteg szakellátások biztosítására: 
Nőgyógyászat, Fül-orr-gégészet, Neurológia, Pszichiátria, Szemészet, Reumatológia, Sebészet, Urológia, 
Bőrgyógyászat, Tüdőgyógyászat, Tüdőgondozás, Ortopédia, Röntgen, Ultrahang diagnosztika, 
Gyógytorna. 
 
A támogatásból ellátott szakterületek száma 14, melyet 16 szakorvossal heti 195 órában nyújt az intézmény. 
 
A támogatás összege: 49 955 400 Ft volt, melyet 100%-os intenzitással a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség Humán Erőforrás Programok Támogató Hatósága, mint Támogató szervezet, és az ESZA 
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft, mint Közreműködő szervezet finanszírozott. A projekt az Európai 
Unió és az Európai Szociális Alap támogatásával valósult meg. 
 
A projektnek köszönhetően a kistérség lakosai megújult természetközeli környezetben, valóban 21. sz.-i 
körülmények között tudják igénybe venni a Központ szolgáltatásait. A projekt által lényegesen csökkentek a 
várakozási idők, nagymértékben rövidült az előjegyzési idő a szakellátásokra. Ezt segítik a helyben végzett 
röntgen valamint ultrahang-diagnosztikai vizsgálatok. Az új intézmény szép és barátságos környezetével, 
modern infrastruktúrájával, valamint magas szintű felszereltségével méltán szolgálja a mintegy 18 000 főt 
számláló tabi kistérség lakosságának egészségügyi színvonalát. 


