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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

JAVUL A VIDÉKI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS NÓGRÁD MEGYÉBEN 

Az orvosi és a fogorvosi rendelő épülete újult meg a Nógrád megyei Herencsény községben 

egy jelentős infrastrukturális beruházásnak és a fejlesztéshez kapcsolódó eszközbeszerzésnek 

köszönhetően. Herencsény önkormányzata konzorciumban Szügy Önkormányzatával, valamint 

Nógrád Megye Önkormányzatával összesen 75.854.757 forintnyi vissza nem térítendő 

támogatást nyert két fontos beruházás megvalósítására. Szügy és Herencsény község a 

fogorvosi egészségügyi ellátás vonatkozásában egy körzethez tartozik, ezért volt indokolt a 

közös pályázat benyújtása. A herencsényi rendelők korszerűsítésére 36.657.711 forintot 

fordítottak. A megvalósult fejlesztésnek köszönhetően 4 nógrádi település, több mint 

háromezer lakosa részesül jobb és korszerűbb egészségügyi ellátásban. 

Évtizedes probléma került orvoslásra Herencsényben a háziorvosi és fogorvosi rendelő 

épületének teljes belső felújításával. Mindezek mellett megtörtént a homlokzati hőszigetelés és az 

akadálymentes parkoló, rámpa és udvar kialakítása. A teherhordó falakban lévő nyílászárók helyére, 

új nyílászárók kerültek. Az épület északi szárnyába korszerű váró, vizesblokkok, személyzeti öltöző-

zuhanyzó került kialakításra. A megújuló energia felhasználása, valamint a külső tér- udvar rendezése 

sikerrel megtörtént. A támogatásból a betegellátást segítő modern eszközöket és bútorokat is 

beszereztek.  A fejlesztésnek köszönhetően a védőnői szolgáltatás korszerűbb körülmények között 

működik ezen túl. A meglévő épület akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása kiemelten 

fontos volt nem csak az idős koruk miatt mozgásukban korlátozott betegek, hanem a babakocsival 

érkező kismamák számára is, akiknek korábban nagy kihívást jelentettek a lépcsők és a szűk 

bejáratok.  

A fejlesztés közvetlen célja az volt, hogy javuljon a településen az egészségügyi szolgáltatás 

minősége, a lakosság igényéhez és a jogszabályi elvárásokhoz is igazodva. Mindezek mellett az 

épület felújításával a költséghatékony működés is biztosítottá vált. Az egészségügyi beruházás 

hosszútávon hozzájárul a helyi lakosság életminőségének javításához, munkaképességük 

fokozásához, a település vonzó- illetve népességmegtartó képességének erősítéséhez. A 

Herencsényei háziorvosi körzetbe tartoznak a szomszédos Cserhátsurány lakói is. 



   
  

 
 
 
  

 

A kedvezményezett neve: Herencsény Község Önkormányzata 

A projekt címe: Orvosi és fogorvosi ellátás fejlesztése Szügy és Herencsény községben 

A szerződött támogatás összege: 75.854.757 Ft 

A támogatás mértéke %-ban: 100 

A projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00018 

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 

 

További információ kérhető: 

Herencsény Község Önkormányzata 

(35) 549-008 

 

 

 


