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Hlavním cílem projektu je zlepšení stavu zdravotnické infrastruktury jakožto klíčového předpokladu pro
poskytování kvalitní zdravotní péče občanům města Staňkov a spádových oblastí. Projekt je zaměřen na
rekonstrukci stávajícího – již kapacitně a dispozičně nevyhovujícího – objektu zdravotního střediska. Dále pak
na novostavbu objektu rehabilitace. Stavební úpravy stávajícího objektu zdravotního střediska spočívají
v jeho kompletní rekonstrukci včetně jeho přestavby na bezbariérový přístup. Objekt bude rozšířen
s původních 5-ti ordinací na nových 11 ordinací.
Realizací projektu „Zdravotní středisko Staňkov – stavební úpravy a přístavba“ se vyřeší dlouhodobá poptávka
zejména ze strany obyvatel města Staňkov včetně spádových oblastí a dále ze strany zdravotnických subjektů
na zařízení popř.rekonstrukci objektu v centrální části obce, který by byl koncipován jako zdravotní středisko a
oproti původnímu stavu by nabídl vhodnější dispoziční řešení, rozšíření prostor o nové ordinace zejména
detašovaných odborných lékařů.
Město Staňkov každoročně investovalo nemalé finanční částky do postupných oprav stávajícího zdravotního
střediska tak, aby se podařilo udržet funkční zázemí pro několik klíčových ordinací v sídle. Tyto postupné
opravy však nebyly koncepčním řešením úpravy zdravotního střediska, jehož budova pochází z 20 let
minulého století a je tak daleko za dobou své předpokládané životnosti. Zároveň neexistovala žádná jiná
alternativa přesunu zdravotního střediska v rámci města Staňkov. Díky nevyhovujícím prostorám zdravotního

střediska došlo k odchodu gynekologické praxe a reálně tak hrozil odchod dalších lékařů do jiných prostor
mimo region. Chyběly další vyhovující prostory po lékařskou praxi jakožto jeden z klíčových předpokladů pro
jednání o zasídlení dalších specialistů, po kterých je ze strany občanů evidována dlouhodobá poptávka.
Zájemcům ze stran odborných lékařů např.rehabilitace, město do současné doby nemohlo vyjít vstříc
nabídkou vhodných centrálně situovaných prostor v blízkosti zdravotního střediska a pacienti tak museli
dojíždět do poměrně vzdálených větších sídel. Toto vše se díky realizaci výše uvedeného projektu vyřeší.
Nově vybudované a zrekonstruované prostory budou poskytovat optimální zázemí pro poskytování lékařských
služeb. Budou zkvalitněny podmínky pro zajištění kvalitní zdravotní péče ve městě a hlavně bude občanům
nabídnuta komplexní lékařská péče.

