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Óhíd község Zala Megye északi részén (Zala és Veszprém megye határán), Zalaegerszegtõl 40 km-re, Sümegtõl 10 km-re délnyugatra, Zalaszentgróttól 8 km-re kisvölgykatlanban helyezkedik el, a Fenyõsi patak bal és jobb partján.
A falu egy részének elsõ említése 1406-ból való. A XV. században teljesen nemesi település volt. A törökök ellen erõdítmény létesült a településen, de mindezek ellenére többször behódolt, ám mindig csak pár évig fizethetett adót. A törökellenes harcban Óhíd teljesen függetlenül mûködött, ezért Szentgrót kapitánya többször panaszt is emelt a település
ellen. A 18. században nagyobb változásokon ment át a település. Nõtt a nem nemesek
(elsõsorban jobbágyok) aránya, amely ekkor már mintegy 50%-ot tett ki. A század elején
tanítót fogadott Óhíd, templomát 1733-ban emelte, így egyre vonzóbbá vált a beköltözésre a környezõ településeken élõk számára. 1785-re már 690 fõ volt lakóinak száma. A
19-20. században a földmûvelés mellett az állattenyésztés vált általános jövedelemforrássá, de több iparos is mûhelyt nyitott a faluban. 1922-ben 1000 fõnél népesebb településsé vált, így nagyközségi rangot kapott. 1952-tõl van autóbusz összeköttetése Sümeggel. A városok felé történõ ingázás az 1960-as években indult meg, de
késõbb a településrõl való elvándorlás is jelentõssé vált. Az orvosi rendelõ 1979-ben
épült.
A községnek az Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013 keretein belül adódott lehetõsége az épület felújítására. Óhíd 37.008.012 Ft vissza nem térítendõ támogatást nyert, így 2009-ben megkezdõdhetett az orvosi rendelõ felújítása.
Lebonyolító:
ZALABER Vállalkozási Kft.
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 11.
Tervezõ:
„V+M ÉPÍTÉSZSTÚDIÓ”
Tervezõ és Szolgáltató Kft.
Kivitelezõ:
Fõfal Építõipari Kft.
8360 Keszthely, Skála köz 2.
Nyilvánosság biztosítása:
EUROPA NOVA Nonprofit Kft.,
8316 Vállus, Rákóczi u. 58.
Megvalósulás éve:
2009-2010.

A felújított orvosi rendelõ négy község háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatát
látja el. Óhíd, Szalapa, Kisvásárhely és Mihályfa községek alapellátását egy integrált,
több funkciós egészségközpont fogja szolgálni.

Kisvásárhely
Szalapa

Mihályfa

Óhíd
Projektben érintett települések

Az egészségügyi központ szolgáltatásainak
minõsége javul, és a fejlesztés lehetõvé teszi a
tevékenységek bõvítését is. A jövõben már
helyben tudják szervezni a különbözõ komplex szûrõvizsgálatokat, valamint tervezik egy
integrált beteg, illetve idõskori ellátó rendszer kialakítását a mûködõ falugondnoki és
szociális gondozó szolgálatokon keresztül.
Az intézményben diszpécser szolgálat kialakítását tervezik, ami lecsökkentené a várakozási
idõt, valamint lehetõvé teszi, hogy a beteg mielõbb megkapja a neki megfelelõ orvosi ellátást.
A lakosság érdekeit szem elõtt tartva az informatikai háttér lehetõvé teszi, hogy a vizsgálatok laboratóriumi eredményét Interneten
keresztül kérdezzék le, ezzel is megspórolva a
betegek városba történõ beutazását.
A felújított orvosi rendelõ méltán nevezhetõ a
térség kiemelkedõ központi betegellátó egészségügyi intézményének. A létrehozott fejlesztés fenntartását a jövõben is Óhíd Község Önkormányzata biztosítja.
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Projekt megnevezése:
Meglévõ mikrotérségi orvosi rendelõ felújítása Óhíd településen

Projekt száma:
NYDOP-5.2.1/A-2008-0058

Kedvezményezett:
Óhíd Község Önkormányzata
8342 Óhíd, Petõfi Sándor u. 3.

Pályázat neve:
5.2.1/A Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése

Támogatás összege:
37.008.012 .- HUF

Támogatás aránya:
90 %

Közremûködõ szervezet.
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft
Nyugat-dunántúli Területi Iroda Sopron
9400 Sopron, Verõ József u. 1.

Meglévõ mikrotérségi orvosi
rendelõ felújítása Óhíd településen
A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásásval valósult meg.

