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Tervszerûen épül a Járóbeteg-szakellátó Központ

Aki az egészségre épít,

a jövõrõl gondoskodik

A szerzô felvétele

A terveknek megfelelõ ütemezésben halad az Érdi Emelt Szintû Kistérségi
Járóbeteg-szakellátó Központ kialakítása, és ennek köszönhetõen mintegy százezer ember jut majd emelt szintû egészségügyi szolgáltatáshoz a közeljövõben
– jelentette ki a város polgármestere a múlt héten, a Polgárok Házában megtartott
projektbemutató konferencián.

T. Mészáros András polgármester: A város gyors fejlõdése megkövetelte a rendelõintézet bõvítését
T. Mészáros András emlékeztette a nagyszámú hallgatóságot, hogy a jelenlegi szakorvosi rendelőt 1991-ben adták át,
ám akkoriban csupán 44 ezer
lakos egészségügyi ellátásával
számoltak.
– Az eltelt húsz évben kiváló szakmai munkát végeztek
a szakorvosi rendelőintézet
orvosai, mûtősei, ápolói és az
intézmény valamennyi más
dolgozója, a kistérség betegeit
megfelelő egészségügyi ellátásban részesítették, de a város
gyors fejlődése megkövetelte a
rendelőintézet bővítését – tette
hozzá a polgármester.
A konferencián bemutatott
írásos prezentáció anyagából
kiderült, hogy a város vezetése az egészségügyi ellátás
korszerûsítését a város- és
régiófejlesztés egyik legfontosabb prioritásaként határozta

meg, célul tûzve a szakrendelő
fejlesztését. Érd Megyei Jogú
Város ezért pályázott az Új
Magyarország Fejlesztési Terv
által kiírt európai uniós támogatásra.
A Kistérségi járóbeteg-szakellátás fejlesztése a KözépMagyarországi régióban KMOP4.3.2-2008-0003 címû projektben szereplő fejlesztés tervezője az Atlant Épülettervező
Kft., kivitelező a Progress-B
90 Zrt., közremûködő szervezet a Strukturális Alapok
Programiroda, projektmenedzser a Budapest Investment
Magyar Befektetési és Tanácsadó
Zrt., a lebonyolító mûszaki
ellenőr pedig a VOLMER Német–
Magyar Szervező Tervező és
Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Az írásos prezentáció szerint
a XXI. századi fejlődés egyik
legfontosabb ágazatát világ-

szerte az egészségüggyel kapcsolatos fejlesztések jelentik.
Magyarországon az egészségügyi ellátás fejlesztése kétszeresen is fontos. Részben a magyar
társadalom romló tendenciát mutató népegészségügyi
mutatói, részben a betegellátási intézmények többségének
elavultsága, korszerûtlensége
miatt. Mindezt jól mutatja az
Érdi Szakorvosi Rendelőintézet
jelenlegi állapota is.
A szakrendelő Érd határain
túl is rendelkezik területi ellátási
kötelezettséggel, összességében
öt település több mint 80 ezer
lakójának szakellátásáért és hat
település több mint százezer
lakójának gondozásáért felel.
Az Új Magyarország Fejlesztési
Terv által kiírt európai uniós
támogatás az egészségügyi szolgáltatás korszerûsítésére, valamint az ellátás hiányosságai-
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KÖZLEMÉNY
Az építéshatóság mindent rendben talált az új szakrendelõ építkezésén
Áprilisban immár a végéhez közeledtek az új járóbetegközpont szerkezetépítési munkálatai. Elkészült
a második emeleti zárófödém, és megépült a gépészeti szint falszerkezete. Jelenleg ez utóbbi födémszerelési, betonozási munkáit végzi a kivitelezõ. A földszinti alaplemez alatti gépészeti alapszerelések
megtörténtek, megkezdõdtek az aljzatbeton kivitelezésének elõkészületei. A felsõbb szinteken, napokon belül elindulnak a belsõ válaszfalazási munkák.
Az Felsõ utcai új portaépület alapozási munkái elkészültek, de a csapadékos idõjárás egy kissé hátráltatta a továbbépítést. Az építkezés jelenlegi készültségi foka és a kivitelezés üteme a szerzõdéses
teljesítési véghatáridõnek megfelelõ. Április közepén az Építésügyi Hatóság kivitelezés-ellenõrzést
tartott a helyszínen, s jegyzõkönyvben rögzítetten, az elkészült szerkezeteket a jogerõs terveknek
megfelelõnek ítélte, és az építéssel kapcsolatos kifogást nem állapított meg.
A járóbetegközpont kialakítása a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt KMOP-4.3.2-2008-0003
számú pályázat keretében biztosított 1 320 167 360 forintos támogatásból valósul meg. A 2010
decemberében elkészülő beruházás során az intézmény egynapos sebészettel, egy új mozgásszervi
rehabilitációs nappali kórházzal bővül, megújul a kúraszerû ellátások infrastruktúrája és az orvosi
eszközpark. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében a projekt során a Strukturális Alapok
Programiroda jár el közremûködő szervezetként, a kivitelezési munkákat pedig a Progress-B ’90 Zrt.
végzi. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

nak megszüntetésére fordítható
négymilliárdos keretösszegből
a legnagyobb támogatást Érd
Megyei Jogú Városnak sikerült
megszereznie. A több mint
1,3 milliárd forintos fejlesztési
támogatás – az önkormányzat
által biztosított önrésszel együtt
– mintegy másfél milliárd forintos beruházást tesz lehetővé,
lényegesen javítva a kistérség
lakóinak egészségügyi ellátási
színvonalát.
A jelenlegi fejlesztés révén
egy mûszakilag korszerûtlen
épületrész elbontásával és egy
új épületszárny megépítésével – nettó 2005 négyzetméter
bővüléssel – kialakításra kerül
az egynapos sebészet, a mozgásszervi rehabilitációs nappali
kórház, a kúraszerû ellátások
infrastruktúrája, az eszközpark
digitalizációjával pedig fejlesztésre kerül a gasztroenterológia
és a radiológia.
Az informatikai rendszer fejlesztésével megnyílik a lehetőség a telemedicina alkalmazása,
az integrált vezetői irányítási
és elektronikus adatszolgáltató
rendszer kialakítása, valamint
a korszerû betegirányító rendszer létrehozása számára. Az
épületkorszerûsítés magában
foglalja a teljes körû akadálymentesítést és az egész intézményre
kiterjedő fûtéskorszerûsítést.
Kőszegi Gábor főigazgató
főorvos prezentációját, melynek során részletesen bemutatta az Érdi Emeltszintû
Kistérségi Járóbeteg-szakellátó
Központban tervezett fejlesztéseket, valamint a járóbetegközpont tervezett szakmai munkáját, lapunk következő számában
ismertetjük.

Papp János
Lám, ezt az időt is sikerült megérnünk, amikor ez a sokat mondó
kifejezés napjainkban, országos
vonatkozásban is érvényessé
válhat. Összefogás! Gondolom,
senkit sem sért, ha a „nemzeti”
jelzőt is elé tesszük. Így már
szebben is hangzik, és hasznos,
mert célravezető. Igen, fontos az
összefogás, mert mindennapjaink javulása és az ország jövője
függ tőle, beleértve a miénket
is, az egész magyar társadalom
jövőjét.
Úgy érzem sokszor, hogy
nekünk, magyaroknak, ki kellene bújnunk a bőrünkből, amikor a magyarnak magyarral való
összefogásáról és ennek feltétel
nélküli szükségességéről beszélünk. Régi történelmi tapasztalat
ugyanis az, ha három magyar
bármilyen ügyben összejön valahol, akkor mind a három mást és
másképpen akar. Jó, ha olykor,
kellő egyet nem értés esetén nem
esnek egymásnak, s mindhárman
életben maradnak. Történelmi
sorsfordulók előtt azonban
megtörténik az a „csoda”, hogy
kétharmados többség alakul ki
köztük, mint ahogyan ez április
25-én bekövetkezett. A szavazók
többsége szakítani kívánt a múlttal, és felsorakozott az ellenzéki,
polgári pártszövetség mögé.
Csak örülnünk kellene, hogy a
nyolc éven át a politika történéseiért felelősséget vállaló – most
vesztes – párt támogatni kívánja
a rövidesen munkába álló kormányt, ha az „az egész nemzet
érdekében álló törvényeket hoz
és jobbító szándékú reformokat
hajt végre.” Még azt a törekvését
is helyeselni lehetne, miszerint
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A szerkesztõ jegyzete

Tavaszi szellõk
Sokszor gondoltunk, mondtunk, írtunk már – és nemcsak mi, hanem felmenõink
is – ilyen vagy ehhez hasonló
mondatokat, most mégis indokoltnak látszik újra kijelenteni: ez a tavasz más, mint a
többi. Alapvetõen természetesen mindegyik más és más,
hiszen telnek az évek, mi sem
vagyunk minden esztendõben
ugyanolyanok – mégis: a mostani tavaszi szellõk valahogy
másképpen fújnak. Lehetne
persze némi aktuálpolitikai
áthallással viccelõdni, miszerint balról vagy inkább jobbról fújnak mostanság, esetleg némely közéleti ügyre
utalva képletesen azt állítva
az élénkülõ légmozgásról,
hogy most aztán fölkavarja,
szembetûnõvé teszi azt a szemetet is, amit eddig nem láttunk, de nem errõl van szó.
Vagy legalábbis nem csak errõl
– másfajta tavasz ez. Lehet,
hogy a lehetõségeké, de volt
már ilyen. Volt már márciusunk, amikor minden nemzeti
színekbe burkolózott, amikor
olyan nemzeti összefogás valósult meg nemes, országjobbító szándékokkal, hogy csak
nagyhatalmak voltak képesek
eltaposni. Aztán volt olyan
tavasz, éppen kilencven éve,
amikor ahelyett, hogy a háború szenvedéseitõl elgyötört
ország föllélegezhetett volna,
megalázó tárgyalássorozatnak lett alávetve, végül pedig,
már június elején aláíratott a
szégyenteljes békediktátum.
És voltak olyan tavaszok is,
amikor éppen idegen hatalom
általi megszállást kellett – hathatós, hosszan tartó hazai
segédlettel – felszabadulásként ünnepelni.
Most nem háborús pusztítások állnak mögöttünk.
Legalábbis nem bombák,
lõfegyverek zajától volt hangos
az ország, a harc nem lövöldözéssel, hanem – hála Istennek

– a demokrácia eszközeivel
zajlott. Azt túlzás lenne állítani, hogy beköszöntött a békés
építõmunka ideje, és mindenki, ha korábban ellenoldalon is
állt, vállt vállnak vetve serénykedik – nem, errõl sajnos nincs
szó. Inkább, ha nem is nyíltan, de kétirányú készülõdés
érezhetõ. Egyfelõl elképzelések, tervek fogalmazódnak meg
– adózástól családtámogatásig,
számonkéréstõl oktatáspolitikáig –, más oldalról pedig a
kételkedés jól megkomponált
hangjai érkeznek. A fõ motívum: „nem tudjuk még, pontosan mi lesz, de úgyse fog nekik
sikerülni.” És ezek az egymással szemben fúvó tavaszi légmozgások nemcsak országos
szinten fújnak. Pedig közvetlen környezetünkben már nem
csak elképzelések születtek: a
szûkített erõforrások ellenére
gyermekintézmények fejlesztése, egészségügy-, kultúratámogatás, infrastruktúra-bõvítés és
még sok egyéb írható a számla
„megvalósult” oldalára, szemben az életkedvelvevõk mondataival. Például az olyan állításokkal, miszerint „az egész csatornázásból nem lesz semmi,
csak a pénzt szedik be…”
De ne menjünk ennyire a
részletekbe, örüljünk inkább
annak, hogy a gonosz károgások egyre ritkulnak, erejük
fogy – és hogy a tavasz, a
lehetõségeivel, reményeivel
végre itt van. Hogy tavasz van,
gyönyörû! Ahogy a költõ írta:
Tavasz van, gyönyörû! Jót rikkant az ég! / Mit beszélsz?
korai? Nem volt itt sose tél!
/ Pattantsd ki a szíved, elõ a
rügyekkel – / A mi tüdõnkbõl
száll ki a tavaszi szél!
Erre a gyönyörûségre kellene
most nagyon vigyáznunk.

Összefogás

Máris megérkeztünk összefogásunk első teendőjéhez, a közrend
helyreállításához, ami nagyon
is összetett kérdés. Megoldása
többoldalú intézkedéssorozatot
és támogatást kíván. Elsőként a
civil szervezetektől és a társdalomtól, vagyis tőlünk. Magának
a rendőrségnek a kötelékében
dolgozóknak több támogatás
járna, mind erkölcsileg, mind
anyagilag. Ruházatuk, fegyverzetük, közlekedési eszközeik mesz
sze elmaradnak a bûnözőkétől.
A rendőrség szellemisége, nem
általánosan, de helyenként
ellentmondásos. Érvényt kellene szerezni a „Szolgálunk és
védünk!” jelszavának, világossá
téve, hogy kit szolgál és kit véd
a magyar rendőr? Nyilvánvaló,
hogy a Polgárőrség – nemcsak itt
Érden, de az országban másutt
is – az információk szerint, hathatósan támogatja a közbiztonságot. A kormány és az újonnan
szerveződő Belügyminisztérium
szakemberei bizonyosan nagy
körültekintéssel foglalkoznak a
témával. Ne feledjük, mi, lakosok is sokat tehetünk a közbiztonság mielőbbi megvalósulásáért. Mivel? Azzal, hogy felelősen
értesítjük a rendőrséget, ha valahol rendellenes dolgot észlelünk
vagy látunk kialakulni.
Az összefogás nem újkori törekvés. Nem tudósok, párt- és hadvezérek „találták ki.” E gondolat
benne van mindenkiben. Önben
is, Kedves Olvasó. És összefogásunknak mi lenne a célja? Mit
tegyünk? Klasszikusunk szerint:
„Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza
fényre derül!”

Bíró András

„kemény, határozott ellenzékként vigyáz a hatalmi egyensúlyra a túlhatalom ellen”. Persze,
itt meg nem állom emlékeztetni
Olvasóimat a vesztes párt elődpártjára, amely negyven évig
tartó – egypártrendszeri – diktatúrájával legalább fél évszázaddal vetette vissza az ország
fejlődését, millióknak szerezve
fájdalmat, megaláztatást, a koncepciós perekkel még saját elvtársait is halálba küldve.
Nagyon is össze kell fognunk,
és kételkednünk a szemforgatók
szavában, akik korábban megszokásból, most pedig vesztesként, ellenzékből „támogatást”
ígérnek. Õk, akár a múltban,
ezután is gáncsolni igyekeznek
mindazt, amely „nem egyezik
érdekkörükkel” és „nem simul
hozzá gondolatrendszerükhöz”.
Kérem, tekintsenek el bûneik
felsorolásától. Amíg ugyanis e
sorokat írom, a rádióból most is
hallom, hogy kit, milyen mértékû
közvagyon elleni bûnért – magyarul: sikkasztásért – vettek őrizetbe. A bûnöket elkövetők ezúttal
sajnálatosan magas rangú katonatisztek, akik olyan honvédelmi intézmények élén álltak, ahol
fokozott éberséggel vigyázniuk
kellett volna a közvagyonra! Õk
úgy „vigyáztak”, hogy sikkasztottak, és kenőpénzként milliókat tettek zsebre. A Honvédelmi
Minisztériumban és szervezetei
nél nem mindenki korrupt, de
az oda befurakodott bûnözőktől
mindenképp meg kell szabadítani a társadalmat.

