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BOLJI STANDARD Sve bliže gradnji nove zgrade bjelovarske bolnice

Ako sve bude po planu, raspisivanje
natječaja za gradnju slijedi na jesen

 z Projekt je to koji treba dati novi standard kako za gotovo 130 tisuća osiguranika koji gravitiraju našoj Općoj bolnici, tako i za 
naše liječnike i zdravstveno osoblje koje će raditi u modernoj zgradi, kaže župan Damir Bajs

Bjelovar je sve bliže početku gradnje dugo-
najavljivane nove zgrade Opće bolnice. Jasno 
je to iz prošlotjedne početne konferencije za 
ukupno dva projekta uz koje bi bjelovarska 
bolnica trebala osvanuti u novom ruhu. Jedan 
od njih naziva "Poboljšanje pristupa dnevnoj 
bolnici u Općoj bolnici Bjelovar“ ima za cilj 
izgradnju i opremanje dnevne bolnice s obje-
dinjenom dnevnom kirurgijom. Drugom koji 
se krije iza naziva „Poboljšanje pristupa hitnoj 
zdravstvenoj zaštiti u Bjelovarsko-bilogorskoj 
županiji“ cilj je izgradnja objedinjenog hitnog 
bolničkog prijema. Kako je poznato, riječ je o 
europskim projektima ukupno vrijednima 70 
milijuna kuna.

Moderna bolnica
Nova zgrada Opće bolnice Bjelovar omogu-
ćit će objedinjenje svih kirurških djelatnosti 
te novu modernu dnevnu bolnicu i uvelike 
poboljšati uvjete liječenja za brojne pacijente 
koji svoju zdravstvenu zaštitu ostvaruju u 
bjelovarskoj Općoj bolnici. Treća je to takva 
investicija u zdravstvu na području čitave dr-
žave, a nakon gradnji bolnica u Zaboku i Puli, 
realizacija projekta u Bjelovaru će omogućiti 
podizanje standarda liječenja u Općoj bolnici 

Bjelovar za pacijente, ali i bolje uvjete rada za 
tamošnje liječnike i drugo medicinsko osoblje. 
-Želimo jednu bolnicu paviljonskog tipa sa 
zgradama iz 18., 19. i 20. stoljeća pretvoriti u 
modernu bolnicu 21. stoljeća. Stoga smo se 
javili na natječaje Ministarstva regionalnog 
razvoja i fondova Europske unije i Ministarstva 
zdravstva te smo dobili sredstva za dva pro-
jekta, odnosno gradnju OHBP-a i dnevne bol-
nice. Na to je Županijska skupština odobrila i 
sredstva Županije tako da će projekt gradnje 
nove zgrade bjelovarske bolnice ukupno biti 
vrijedan 160 milijuna kuna – pojasnio je župan 
Damir Bajs ujedno najavivši sljedeće korake 
u samom procesu realizacije projekta. Naime, 
sada na red dolaze dva natječaja od kojih je 
prvi vezan uz izbor voditelja projekta budući 
da tako veliki projekti, istaknuo je župan Bajs, 
moraju imati posebnog voditelja, dok je s 
druge strane natječaj za izmjene i dopune 
građevinske dozvole. Time bi idejno rješenje 
gradnje nove bolnice koje je prihvaćeno od 
strane Ministarstva zdravstva moglo biti pre-
tvoreno u stvarnost.
-Kada završimo s time, bit ćemo u mogućno-
sti raspisati natječaj za gradnju nove zgrade 
vrijedan ukupno 160 milijuna kuna. Projekt 
je to koji treba dati novi standard kako za 
gotovo 130 tisuća osiguranika koji gravitiraju 
našoj Općoj bolnici, tako i za naše liječnike i 
zdravstveno osoblje koje će raditi u modernoj 
zgradi – naglasio je župan Bajs napomenuvši 
kako sam početak i kraj gradnje ovisi o tijeku 

javnih natječaja, no kazao je kako, ako će sve 
teći u okviru očekivanih rokova, na jesen mogli 
dočekati raspisivanje natječaja sam samu 
gradnju nove grade bolnice.

Najveći projekt u zdravstvu
Modernoj bolnici veseli se i aktualni ravnatelj 
OB Bjelovar doktor Ali Allouch koji je podsje-
tio kako je još početkom listopada potpisan 
Ugovor s resornim Ministarstvom za 70 miliju-
na kuna nepovratnih sredstava za financiranje 
gradnje dnevne bolnice i hitnog prijema.
-Mi ćemo financirati svoj dio i na kraju napraviti 
funkcionalni objekt koji će i našim pacijentima, 
ali i zaposlenicima donijeti bolje uvjete – kazao 
je doktor Allouch napominjući kako je cilj s 
gradnjom započeti što prije. Na prošlotjednoj 
početnoj konferenciji je sudjelovao državni 
tajnik Ministarstva regionalnog razvoja Velimir 
Žunac koji je naglasio kako je Ministarstvo 
u financijskoj perspektivi 2014.-2020. svim 
bolnicama koje su se prijavile osiguralo 50 
milijuna bespovratnih sredstava za dnevnu 
bolnicu i 20 milijuna kuna za OHBP. Trenutno 
je ovakav model gradnje jedini mogući način 
gradnje bolnica u Hrvatskoj, a koji ujedno 
podrazumijeva financiranje europskim nov-
cem. Tako će naposlijetku najveći projekt u 
zdravstvu u posljednjih 40 godina na području 
Bjelovarsko-bilogorske županije omogućiti 
daljnje podizanje kvalitete zdravstvene zašti-
te, kao i uvođenje novih metoda u liječenju 
pacijenata.  (im)
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Budući pogled iz Mihanovićeve ulice

Ravnatelj bolnice dr. Ali Allouch istaknuo je 
kako će nova zgrada donijeti i viši standard

Župan Damir Bajs istaknuo je kako je 
projekt gradnje nove bolnice ukupno 
vrijedan 160 milijuna kuna

Na početnoj konferenciji su predstavljena dva 
projekta temeljem kojih će bolnica dobiti novi izgled
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