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Épül az érdi kistérség

legnagyobb egészségügyi beruházása

Kőszegi Gábor Érd Megyei
Jogú Város Önkormányzata
Szakorvosi Rendelőintézetének
új tevékenységi formáit ismertetve elmondta, hogy a beruházási munkálatok befejezése
után a régi-új egészségügyi
intézményben megvalósul az
egynapos sebészet, bevezetik
a kúraszerû ellátásokat, megteremtődnek a feltételek a mozgásszervi rehabilitációs nappali
kórház mûködéséhez, illetve
megfelelő körülményeket biztosítanak majd a gasztroenterológiai, radiológiai és kartonozó
tevékenységeknek.
A főigazgató ismertetése szerint az „A” épületben a közlekedés teljes mértékben akadálymentesített lesz, és szervesen
kapcsolódik majd az úgynevezett régi „B” épülethez. Az új
épületrész funkcionálisan optimalizált, energiatakarékos, környezetbarát és esztétikus lesz.
A legújabb orvosi mûszerekkel
szerelik majd föl az ide költöző Röntgen Osztályt, ahol az
egészségügyi személyzet rendelkezésére áll majd egy digitális
röntgen-felvételező készülék,
egy digitális átvilágító készülék
és fogászati panoráma röntgen.
Új hasi ultrahang-készüléket
és echokardiográfot is kapnak

majd, ami angiológiai vizsgálatok elvégzésére is alkalmas lesz.
Ezen kívül teljes mûtő
felszerelést, gasztroenterológia
mûszereket és rehabiliticiós
eszközparkot is kapnak – tette
hozzá a főigazgató főorvos.
Kőszegi Gábor ismertetése szerint a jövőben nagyobb
hangsúlyt tudnak helyezni a
fejlesztések eredményeként a
rehabilitációs tevékenységek
megszervezésére és bevezetésére. A rehabilitációs célcsoportok között megemlítette a mozgásszervi és az idegrendszeri
betegségekben szenvedő betegek rehabilitációját, a távolabbi
tervek között pedig szerepel a
kardiológiai és onkológiai rehabilitáció bevezetése is.
A főigazgató főorvos prezentációjából az is kiderült, hogy
Érden megbecsülik az egészségügyi dolgozókat. Nem kell
tartani leépítésektől, az új
szakorvosi járóbeteg-szakellátó
központban rehabilitációs szakorvost, reumatológust és neurológust várnak, de szükség lesz
szakképzett gyógytornászokra,
fizioterapeutákra, ergoterapeutákra, gyógymasszőrökre, logopédusra és pszihológusra is.
A rehabilitációs tevékenységek során megszervezik

majd az egyéni és a csoportos
gyógytornát, a speciális torna
keretében pedig lesz kismamatorna és intim torna. Minden
valószínûség szerint új fejezet
nyílik majd Érden a rehabilitációs tevékenységekben, hiszen
a fizioterápia (az UH-kezelés,
a diatermiai, az elektroterápiai, a magnetoterápiai és a
fényterápiai) mellett megvalósul az ergoterápiás kezelés is.
A hidroterápiás kezelések közül
helyben történik majd a tangentorkezelés. A kezelések során
alkalom lesz gyógymasszázsra,
életmódi tanácsadásra, pszihológiai vezetésre és gyógyszeres
kezelésre.
Kőszegi Gábor ismertetése
szerint a rehabilitációs részleget ellátják teljes tornatermi
felszereléssel, elektromos ingerterápiás készülékekkel, terápiás UH-készülékkel, fényterápiás készülékkel, tangertorral,
kerékpár‑ergométerrel és evezőpaddal is.
– Az Érdi Emelt Szintû
Kistérségi Járóbeteg-szakellátó
Központ kialakítása lehetőséget
teremt az úgynevezett egynapos
sebészet feltételeinek a megteremtésére is, amelynek során
kisebb sebészeti, nőgyógyászati, urológiai, ortopédiai, fülészeti és szemészeti mûtéteket
hajtanak végre – jelentette ki a
főigazgató főorvos.
Kőszegi Gábor ismertette az
egynapos sebészeti beavatkozás feltételeit is, és elmondta,
hogy abban az esetben kerül
majd sor ezekre a kisebb megterhelést jelentő mûtétekre, ha
normál körülmények között
nem várható szövődmény, és
ha biztosítva van szövődmény
esetén a fogadó kórházi háttér.
Az egynapos sebészet szakmai
stábja jól felkészült személyzetet igényel, szükség lesz sebész-

A szerzô felvétele

Az Érdi Újság múlt heti számában ismertettük a 2010.
április 30-án a Polgárok Házában megtartott Érdi
Emelt Szintû Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ
kialakítása címû projektbemutató konferencián történteket, ezúttal dr. Kõszegi Gábor fõigazgató fõorvos
prezentációját ismertetjük. Ebbõl kiderül, hogy az
Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében megvalósuló Kistérségi járóbeteg-szakellátás fejlesztése
a Közép-Magyarországi régióban KMOP-4.3.2-20080003 elnevezésû projekt új távlatokat nyit a térség
egészségügyi szolgáltatásában.

családgondozó (2fő)

Dr. Kõszegi Gábor fõigazgató fõorvos: a térség legnagyobb egészségügyi
beruházását valósítják meg Érden
re, nőgyógyászra, ortopéd és
traumatológus orvosokra, urológusra, fül-orr-gégészre, szemészre és aneszteziológusra,
és a stábhoz tartoznak majd a
mûtőasszisztensek, aneszteziológus asszisztensek, a szaknővérek, a mûtősegédek, a betegszállítók, a takarítók és az egész
munkát irányító koordinátor is.
Az itt folyó munkában számítanak az intézet jelenlegi munkatársaira is, de szükség lesz új
szakemberek alkalmazására is.

Részönkormányzati
ülések
Tusculanum Településrészi
Önkormányzat
Május 17. (hétfõ) 18 óra,
Gárdonyi Géza
Általános Iskola
(2030 Érd,
Gárdonyi Géza u. 1-3.)
Fenyves – Parkváros
Településrészi Önkormányzat
Május 18. (kedd) 17 óra,
Teleki Sámuel
Általános Iskola
(2030 Érd, Törökbálinti u. 1.)
Vincellér – Kertváros
Településrészi Önkormányzat
Postástelep – Alsó–Parkváros
Településrészi Önkormányzat
Május 19. (szerda) 18 óra,
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Az
egynapos
sebészet
keretében évente mintegy 27003000 sebészeti, ortopédiai-traumatológiai, nőgyógyászati, urológiai, szemészeti és fülészeti
mûtétre kerülhet majd sor.
A főorvos főigazgató prezentációjából kiderült, hogy a tervek szerint növelni kívánják a
kartonozó részlegen az elektromos adathordozók arányát és
fejlesztik az internetes előjegyzéseket.

Papp János
Kõrösi Csoma
Sándor
Általános Iskola
(2030 Érd,
Bajcsy-Zsilinszky u. 19-21.)
VÁLTOZÁS!
A Tisztviselõtelepi
Településrészi Önkormányzat
korábban meghirdetett, május
19-i ülése
ELMARAD.
Helyette a Vincellér
– Kertváros Településrészi
Önkormányzat
Postástelep – Alsó–Parkváros
Településrészi Önkormányzat
ülése lesz!
(Ez eredetileg 2010. május 12-én
lett volna!)

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű várhatóan 35 év ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Emma utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok: Gyermekjóléti Központ
családgondozási feladatainak ellátása
a szociális munka eszközeivel. Segíti a
rászoruló családokat a gyermek veszélyeztetetté válásának megelőzésében.
A veszélyeztetett gyermekek és családok részére komplex támogatást nyújt,
annak érdekében, hogy a gyermek saját
családi környezetében megtartható
legyen. Családból átmenetileg vagy tartósan kiemelt gyermek visszahelyezését
elősegíti.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek: Főiskola, Egye
tem (csak szakirányú): Felsőfokú szociális alapvégzettség, pszichológus,
teológus,
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások: Iskolai végzettséget igazoló okirat, fényképes önéletrajz,
motivációs levél, tiszta erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének
időpontja: A munkakör legkorábban
2010. június 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Grátzer Mihályné,
Kristonné Tarnóczi Tímea nyújt,
a 06-23/374-944, 06-23/520-362-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szociális
Gondozó Központ Érd címére történő
megküldésével (2030 Érd, Budai út
14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 2/2010, valamint
a munkakör megnevezését: családgondozó (2fő).
• Elektronikus úton Kristonné Tarnóczi
Tímea részére a munkaugy.szocgond@t-online.hu E-mail címen
keresztül
• Személyesen: Grátzer Mihályné,
Kristonné Tarnóczi Tímea, Pest
megye, 2030 Érd, Budai út 14. .
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: Meghallgatás utáni döntés.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 31.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. május 3.

0i i[TcWT[hXbzV YT[T][TVX s[[P_^csQP] aT]ST[cTczb 
biTaè WPbi]s[PcaP ]T\ P[ZP[\Pb 0i i[TcWT[hXbzVTc P
Qza[Æ cTbiX aT]ST[cTczbbiTaè WPbi]s[PcaP P[ZP[\Pbbs
P\Xzac P Qza[Æc QzaQTbis\~csbX Y^V X[[TcX \TV 0 Qza
QTbis\~csb]s[ P Qza[Æ P WT[hXbzVQza[TcX S~Y ceT] bis
iP[zZs]PZ \TVUT[T[Æ bbiTVTc UXiTc \X]SPSSXV P\~V
Z[cbzVTXQTbis\~csbaP]T\ZTa[]TZ
0 Qza[Æ ZcT[Tb Pi i[TcWT[hXbzV s[[PV\TVesbsa[ zb
ZPaQP]cPacsbsa[bPYscZ[cbzVz]V^]S^bZ^S]X
0Qza[TcXS~Y\X]X\s[Xb\zaczZT)
!$5c²50W
0_s[hsiPcQT]hYcsbs]PZ
WPcsaXSTYT)! \sYdb ( %aP
0azbi[TcTb_s[hsiPcXUT[W~esb\TVcTZX]cWTcÆPfffQdSP
^abWdW^][P_^]zbPiq]Z^a\s]hiPcWXaSTcÆcsQ[sYs]
X[[TceT sceTWTcÆ 1dSPab Esa^b q]Z^a\s]hiPc
?^[Vsa\TbcTaX7XePcP[EPVh^]VPiSs[Z^SsbX2b^_^acYs]s[
!#1dSPabBiPQPSbsVc "#88T\T[Tc!"'Xa^SP
cT[)!"##&'%$
1dSPab! \sYdb#
1dSPabEsa^bq]Z^a\s]hiPc
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes terjesztésű lapja. Megjelenik hetente. Kiadja: a Théma Lap- és Könyvkiadó Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. Felelős kiadó: a kft. ügyvezető igazgatója. Hirdetésfelvétel: hirdetesfelvetel@helyitema.hu Főszerkesztő: Bognár Nándor. Szerkesztőség:
2030 Érd, Budai út 7/b. Telefon/fax: 06-23/523-030. Email: torokjudit@erdiujsag.com Nyomdai előkészítés: Tex-Ver Kft. Nyomdai előállítás: Ringier Kiadó
Kft. Nyomda: Bertalan László nyomdaigazgató 1225 Budapest, Campona u. 1. E-mail: ringierprint@ringier.hu Terjesztés: 06-1/814-4768 vagy e-mail:
terjesztes@helyitema.hu Terjeszti a Hírkalauz Kft. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.

