EMLÉKEZTETŐ
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének a 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján a Hortobágyi LEADER
Közhasznú Egyesülethez benyújtott "DENT-LINE Bt. versenyképességének növelése" című
projekt záró rendezvényéről.

A rendezvényidőpontja: 2014. január 31. (péntek) 17.00 óra
A rendezvény helyszíne: 4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 5-7.

A projekt záró rendezvény célcsoportja a Balmazújváros közintézményének vezetői,
Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatalának dolgozói, Balmazújváros Város
Egészségügyi Központjának szakorvosai, Balmazújváros lakossága.

A rendezvény célja a DENT-LINE Bt LEADER pályázat keretében megvalósult
beruházásnak bemutatása, a beruházás eredményeként létrejött szolgáltatás bemutatása.

Gyermekfogászati szakrendelés beindítása és a meglévő fogászati rendelő felújítása
Balmazújvároson volt a projekt célja. A beruházás a gyermek fogászati ellátás kialakítását és
a vállalkozás fejlesztését szolgálja, amely által, helyi, együttműködésen alapuló, versenyképes
szolgáltatás jött létre. A beruházás hozzájárul a településen és környéken élő gyermekek
egészségének megőrzéséhez, növeli a vállalkozás versenyképességét, munkahelyet termet a
településen.

A DENT –LINE Bt több,mint 5 éve végzi Balmazújváros településen a fogorvosi járóbeteg
ellátás tevékenységét. A pályázat segítségével egy eddig hiányzó ellátási területet a gyermek
fogorvosi szakellátást valósította meg, valamint a fogászati rendelő felújítását. A beruházás
segítségével egy speciálisan a gyermekek részére kialakított fogorvosi rendelő jött létre, olyan
eszközök beszerzésével, amely a gyermekek magas szintű fogorvosi szakellátását biztosítja. A
beruházás növeli a vállalkozás versenyképességét és együttműködéséken alapul. A helyes fog
– és szájápolás már gyermekkorban nagyon fontos, az évenkénti szűrővizsgálatokon való
részvétel csökkenti a felnőttkori fog – és ínybetegségek kialakulását. A DENT-LINE Bt. a
tevékenységének magas színvonalú végzéséhez együttműködési megállapodást kötött a helyi
gyermek háziorvosokkal és a védőnői egyesülettel. A helyes fogápolás és a fogorvosi
szűrővizsgálatok végzésének népszerűsítése, orvosi tudásmegosztás és kölcsönös szakmai
segítségnyújtás céljából kötött együttműködési megállapodások a beruházás fontosságát
igazolják. A fejlesztés által megvalósult a gyermek fogászati rendelő számítástechnikai
fejlesztése (1 db laptop, 1 db számítógép és monitor, valamint 1 db nyomatató vásárlásával)

és a szakellátási tevékenység végzéshez szükséges orvosi eszközök beszerzése, valamint a
jelenlegi fogorvosi rendelő bútorzatának cseréje. A beruházás komplex fejlesztés, mert az
eszközök beszerzése mellett a beruházás tartalmaz marketing tevékenységet is. A marketing
tevékenység a kötelező kommunikációs követelmények teljesítésén kívül tartalmazza a
projekt népszerűsítését, újságcikk megjelenésével, szórólapok készítésével.

Balmazújváros, 2014. január 31.

Dr. Kamel Mohammad

A rendezvényt támogatta:

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa
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