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Megkezdõdik az érdi egészségügyi központ bõvítése

Aki az egészségre épít,

a jövõrõl gondoskodik

A szerzô felvétele

Megkezdõdött az érdi emeltszintû járóbeteg-szakellátó
központ bõvítésének elõkészítése. A másfél milliárd
forintból, többségében Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházás másfél év alatt készül el. Összesen
80 ezer lakos tartozik az érdi járóbeteg-szakellátó központhoz, és a húsz éve épült intézmény mára kinõtte
kereteit, ezért van szükség a bõvítésre, új mûszerpark
telepítésére, amely magasabb színvonalú ellátást tesz
majd lehetõvé.

T. Mészáros András polgármester: A válság ellenére jelentõs fejlesztésekkel gazdagodik a város
Összesen 25 milliárd forint
támogatással, az ország 28
településén épülnek korszerû
kistérségi járóbeteg szakellátó
központok az Új Magyarország
Fejlesztési Terv forrásainak
felhasználásával – hangzott el
a múlt héten megtartott érdi
projektindító sajtótájékoztatón, amelyen részt vett Székely
Tamás egészségügyi miniszter, T. Mészáros András, Érd
Megyei Jogú Város polgármestere, valamint a helyi képviselõtestület tagjai és az egészségügyi szakrendelõ asszisztensei,
ápolói és orvosai.
T. Mészáros András beszédében utalt arra, hogy a most
kezdõdõ fejlesztési munkálatok
lehetõvé teszik a járóbeteg-szakellátó központban folyó tevékenység szakmai színvonalának
a növelését, a szükséges informatikai fejlesztéseket, valamint
az öt környezõ település betegeinek a jobb egészségügyi kiszolgálását.
– A jelenlegi gazdasági válság
közepette sem álltak le a fejlesztések Érden, és reményeink szerint egyre többször mondhatjuk
majd el egy‑egy nagyberuházás befejezésével, ez is sikerült,
ezzel is gazdagodott a város
– közölte T. Mészáros András.
A polgármester emlékeztetett
arra, hogy augusztusban a tel-

jesen felújított Gárdonyi Géza
Általános Iskolában tartották
meg a tanévnyitó ünnepséget, hamarosan megkezdõdik
a Rávnában a felszíni vízelvezetési program, és indul Érd
legjelentõsebb beruházása, a
31,5 milliárd forintos csatornafejlesztési program is, amely teljesen megváltoztatja az itt élõ
emberek életminõségét.
– A gazdasági válság ellenére Érden tesszük a dolgunkat,
fejlesztjük a várost, és kiemelt
fontosságú tevékenységenként
kezeljük a három közszolgáltatási ágazatot, az egészségügyet,
az oktatást és a városfejlesztést.
Sikeresnek mondható az elmúlt
három esztendõ, és az általunk
megálmodott fejlesztések most
kezdenek testet ölteni, megvalósulni, és ennek része a másfél
év múlva átadandó új orvosi
rendelõintézet – jelentette ki a
polgármester.
Székely Tamás egészségügyi
miniszter elmondása szerint
öt Pest megyei településen
kezdõdik meg az elkövetkezõ
hónapokban az alap-, illetve az
emeltszintû járóbeteg-szakellátó központok fejlesztése összesen négymilliárd forintos uniós
és hazai támogatással.
Az egészségügyi szolgáltatás
korszerûsítésére, valamint az
ellátás hiányosságainak meg-

szüntetésére fordítható négymilliárdos keretösszegbõl a legnagyobb támogatást Érd Megyei
Jogú Városnak sikerült megszereznie. A több mint 1,3 milliárd
forintos fejlesztési támogatás,
az Új Magyarországi Fejlesztési
Terv
Közép–Magyarországi
Operatív Program és az Európai
Unió támogatásával megvalósuló Érd Emeltszintû Kistérségi
Járóbeteg-szakellátó Központ
kialakítása címû KMOP–4.3.2–
2008–0003 azonosító jelû
pályázatának végrehajtása – az
önkormányzat által biztosított
önrésszel együtt – mintegy másfél milliárd forintos beruházást
tesz lehetõvé, lényegesen javítva a kistérség lakóinak egészségügyi ellátási színvonalát.
Székely Tamás fontosnak
nevezte a tervezett fejlesztést,
mert véleménye szerint javulnak az egészségügyben dolgozók munkakörülményei, megújul a mûszerpark, ugyanakkor
az építkezés új munkahelyeket
teremt.
Kőszegi Gábor, az érdi szakorvosi rendelõ fõigazgató fõorvosa
beszédében arra emlékeztetett,
hogy a város lakosságának a
gyarapodása nem járt együtt a
rendelõ mûszaki berendezésének a megújulásával, de a felújítási munkálatok befejezése után
bevezethetik az új, korszerû
informatikai rendszert, a teljes
akadálymentesítést, ugyanakkor új lehetõségek nyílnak a
beteggyógyítás terén.
A fõigazgató fõorvos jelezte:
fényképekkel akarják dokumentálni az utókor számára az érdi
egészségügy kezdeti idõszakát,
megörökítik a lebontásra ítélt
épületeket, beszerzik a relikviákat és a tárgyi emlékeket.
A fejlesztés kapcsán egy
korszerûtlen épületrész elbontásával és egy új épületszárny
megépítésével kialakítják az
egynapos sebészet, a mozgásszervi rehabilitációs nappali
kórház, a kúraszerû ellátások
infrastruktúráját, fejlesztik a
gasztroenterológiai és a radiológiai ellátást az eszközpark digitalizációjával. Az informatikai
rendszer fejlesztésével megnyílik a lehetõség a telemedicina

alkalmazására, integrált vezetõi
irányítási és elektronikus adatszolgáltató rendszer kialakítására, korszerû betegirányító rendszer létrehozására. Az épület
korszerûsítése magában foglalja
a teljes körû akadálymentesítést és az egész intézményre
kiterjedõ fûtéskorszerûsítést.
A beruházásról tudni kell,
a jelenlegi rendelõ igen széttagolt,
több,
különbözõ
korú és stílusú épületbõl áll.
A legrégebbi épületek a ’20-as
években valószínûleg családi
házaknak épültek, mára szerkezetileg erõsen leromlottak.
A meglévõ épületek állapota,
alaprajzi rendszere nem teszi
lehetõvé a korszerû betegellátáshoz hozzátartozó új funkciók telepítését, ezért új épületszárny felépítése szükséges.
Az emelt szintû szakellátó
központ kialakítása elsõsorban
rehabilitációs nappali kórház
és egynapos sebészet kialakításával, valamint a radiológia fejlesztésével történik. Az építés
csak a meglévõ épületek egy
részének lebontásával valósulhat meg, de az intézet folyamatos mûködése mindvégig
biztosított lesz.
Az épületegyüttes föld
szint+két
emelet+tetõszint
kialakítású, amelyhez önálló
füstmentes lépcsõházi blokk és
két, egyenként ezer kilogramm
teherbírású biztonsági felvonó
tartozik. Az új épületet a régi
épülettel egy közlekedõ blokk
köti össze, ami a teljes épületegyüttes fontos közlekedési
csomópontja lesz. A földszint
mindkét irányban közvetlen
kertkapcsolattal rendelkezik,
és kialakításra kerül egy mozgássérültek számára használható parkoló, illetve itt épülnek
meg a mentõ és a betegszállító
jármûvek beállói. Az épületben
megvalósul a teljes akadálymentesség. A tervezõk külön gondot
fordítottak a környezettudatos
mûködtetésre: a kert öntözését
az összegyûjtött csapadékvíz
biztosítja, a kisebb energiafelhasználásról pedig a tetõn elhelyezett napkollektorok gondoskodnak.

Papp János

Meggyógyult az érdi H1N1-es vírusos beteg
A H1N1 influenza ellen létezik Magyarországon elõállított
védõoltás, amelyrõl nagyon
sok bizonytalanságot keltõ
kijelentés jelent meg a sajtóban az utóbbi idõben, de
mindezek ellenére kijelenthetem, a magyar védõoltás
semmivel sem rosszabb, mint
bármelyik más védõoltás a
világban, és tudni kell, hogy
az engedélyezõ hatóság elvégezte a megfelelõ minõségi
ellenõrzést – mondta az Érdi
Újság munkatársának Kõszegi
Gábor, a szakorvosi rendelõ
fõigazgató főorvosa.
Kõszegi Gábor jelezte; egy
szakmai megbeszélésen hangzott el a közelmúltban, hogy
Érden is történt egy H1N1‑es
vírusos fertõzési eset, de a beteg

már túl van minden veszélyen,
meggyógyult.
– Egyébként a saját fiam
is átesett a H1N1 fertõzésen.
A nyáron társas utazáson volt
Bulgáriában, onnan hazatérve
jelentkezett nála a magas láz,
amely nagy elesettséggel járt,
és rövid idõ alatt három kilogrammot fogyott. A betegség
ugyanúgy zajlott le, mint bármilyen más influenza, csak
valamivel hosszabb ideig tartott – fogalmazott a fõigazgató
fõorvos.
Kõszegi Gábor elmondása szerint bizonytalanság van
abban, hogy adható‑e az influenza elleni oltás a három év
alatti gyerekeknek, illetve a
terhesség melyik idõszakában
javasolt a vakcina.

– A terhesség idejének az
elsõ három hónapjában semmiképpen nem javasolnám az
oltást, a terhesség második és
harmadik harmadában pedig
kívánatos megbeszélni a háziorvossal vagy a nõgyógyásszal,
hogy az adott szituációban mi
az optimális megoldás – közölte
Kõszegi Gábor.
A fõorvos szerint más influenzák esetében a láz nem károsítja
a magzatot, de a H1N1 vírussal
kapcsolatosan olyan hírek terjedtek el, hogy a kismamák körében nagyobb a kockázat, mert
a betegségben elhunytak között
viszonylag nagyobb arányban
voltak kismamák.
– A helyzetet nem szabad sem
elbagatellizálni, sem túldramatizálni. Azt tanácsolom, hogy

akiknél különbözõ veszélyeztetõ
tényezõk állnak fenn, vagy akiknek valamilyen okból legyengült
a szervezete, azok mindenképpen
jól teszik, ha beadatják maguknak
az injekciót. Ez vonatkozik a krónikus betegségben szenvedõkre,
a daganatos betegekre, a szívbetegekre, a tüdõbetegekre, és
mindazokra, akiknél csökkent a
szervezet védekezõ képessége
– mondta a szakorvosi rendelõ
fõigazgató fõorvosa.
Kõszegi Gábor véleménye szerint szintén ajánlatos
védõoltásban részesíteni azokat
az egészséges fiatalokat, akik
nem akarnak kiesni a munkából, a többiek pedig döntsék el,
hogy vállalják‑e a tûszúrással
járó apró kellemetlenséget.

P. J.
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A polgármester
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS minden hónap
minden keddjén a polgármesteri hivatalban 9–12 óráig. Elôzetes bejelentkezés
az 522-313-as telefonszámon.

Az alpolgármesterek fogadóórája:
SEGESDI JÁNOS (20/572-0467)
Alpolgármesteri és képviselői fogadóóra
minden hét keddjén 9–12 óráig a polgármesteri
hivatalban.
DR. ARADSZKI ANDRÁS (20/462-6714)
Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap
első keddjén 16 órától a polgármesteri
hivatalban.
DR. CSÔZIK LÁSZLÓ
Alpolgármesteri fogadóóra folyamatosan az 522313-as telefonszámon, illetve a csozik@gmail.com
e-mail címen bejelentkezés alapján a polgármesteri
hivatalban.

A képviselôk fogadóórája:
1. 

KUBATOV
ISTVÁN
20/462-2696
Telefonon történô egyeztetés alapján.

2. 

9. 

TÓTH
TAMÁS
20/513-2976
Minden hónap
második keddjén 16.00 órától a Polgárok
Háza 117. termében, telefonos egyeztetés alapján.

ANTUNOVITS
ANTAL
20/363-8498
10. 
Alsó u. 20. és
Alsó u. 91. –
Folyamatos, mindig elérhetô.

3. 

MÉSZÁROS
MIHÁLY
20/514-9773
Telefonos
megbeszélés
alapján az Összefogás
Egyesület Házában,
Alsó u. 8. szám alatt.

4. 

DOMBAI
TAMÁS
30/627-6151
Telefonon történô egyeztetés alapján minden
munkanap.

5. 

MÓRÁS
ZSOLT
20/578-1180
Telefonon történô egyeztetés alapján.

6. 

SEGESDI
JÁNOS
20/572-0467
Alpolgármes
teri és képviselői fogadóóra minden
hét keddjén 9–12 óráig
a polgármesteri hivatalban.

7. 

TEKAUER
NORBERT
20/914-4037
Telefonon történő egyeztetés alapján.

8. 

DR. ARADSZKI
ANDRÁS
20/462-6714
Képviselői
fogadóóra:
minden hónap második
keddjén 17 órától a
Jószomszédság
Könyvtárban,
Sárd u. 35.

KÉRI MIHÁLY
20/462-1987
Minden hónap
utolsó csütörtökén 18–19
óráig az Összefogás
Székházban (Alsó u. 8.)

11. 

DR. VERES
JUDIT
30/962-6292
Telefonos
egyeztetés
alapján minden hónap
harmadik hétfője, 17–18
óráig a Polgárok
Házában.

12. 

DONKÓ
IGNÁC
20/571-1063;
372-754
Telefonos
egyeztetés alapján bármikor rendelkezésre áll.

13. 

MISKOLCZI
KATALIN
30/852-8412;
377-710
Telefonon történő egyeztetés alapján.

14. 

DR. SCHÜTZ
ISTVÁN
20/467-9267
Telefonon
történő egyeztetés alapján.

15. 

HORVÁTH
ANDRÁS
20/476-2931.
Telefonon történő egyeztetés alapján.

16. 

SZABÓ BÉLA
20/946-4924.
Telefonon történő egyeztetés alapján
bármikor a Parkvárosi
Közösségi Házban.
(Bajcsy-Zs. u. 206-208.)

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. JÁNOSI GYÖRGY országgyűlési képviselő
Minden hónap első szerdáján 18 és 20 óra
között.
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3.
Elérhetőség: A képviselő munkatársa áll az
érdeklődők rendelkezésére a 06-20/216-0208-as telefonszámon. E-mail cím: dr.janosi.gyorgy@altavizsla.hu.

