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Kiváló Polgárõr Díjakat és kitûzõket adtak át

A városvezetés igényt tart
a polgárõrség munkájára
Az Érdi Városi Polgárõr Egyesület elnöksége rendkívüli közgyûlést tartott 2010. június 11-én, pénteken a
Festal Étterem és Hennessy Clubban, ahol T. Mészáros
András polgármester az Érd Közbiztonságáért Díjjal
járó kitûzõket adott át. Jacsó József kiváló munkájáért átvehette Az Év Polgárõre Díjat, Klem István,
Piszker István, Bulik István és Tistyán Sándor pedig
Kiváló Polgárõr Díjban részesültek. A rendezvényen
az egyesület tagjai mellett megjelentek az Érdi
Rendõrkapitányság vezetõi és az együttmûködõ
polgárõr szervezetek vezetõi.

Macsotay Tibor: Az emberek értékelik az egyesület tagjainak az utcákon
és a köztereken való jelenlétét
T. Mészáros András köszöntő
beszédében eredményesnek
nevezte az Érdi Városi Polgárőr
Egyesület tevékenységét, és
fontosnak tartotta a rendőrséggel való együttmûködést,
amelynek köszönhetően javult
Érd közbiztonsága.
A polgármester utalt arra,
hogy Érd Város Önkormányzata
korábban
együttmûködési
megállapodást kötött az Érd
Városi Polgárőr Egyesülettel és
az Érdi Rendőrkapitánysággal
a város és térsége közbiztonságának erősítése, a hatékonyabb
baleset- és bûnmegelőzési tevékenység elősegítése és a lakos-

ság javainak, jogainak fokozottabb védelme céljából.
Emlékeztetjük
olvasóinkat, Érd Megyei Jogú Város
Közgyûlése májusban elfogadta
a Macsotay Tibor, az Érdi Városi
Polgárőr Egyesület által előterjesztett 2009. évi beszámolót.
A beszámolóból kiderült, hogy
az Érdi Polgárőrség Érd Megyei
Jogú Város teljes közigazgatási
területén teljesített járőrszolgálatot. Annak érdekében, hogy a
munka célzottan, hatékonyan
folyjon, a rendőrség és a polgárőrség vezetői minden hétfőn
szakmai egyeztetést tartottak,
ahol meghatározták az aktuális

feladatokat. Ezen túlmenően,
rendkívüli helyzetekben külön
egyeztetések is zajlottak, hogy
a közös munka gördülékeny
legyen.
A közlekedéssel
kapcsolatban elsősorban az iskolák
környékén dolgozott a polgárőrség, a közlekedés biztonságának növelése volt a feladat.
Ezt a tevékenységet az iskolák vezetőinek jelzései alapján végezték a polgárőrök.
A rendőrség kérésére az egyesület tagjai segítettek a szervezett közlekedési napokon, és
részt vettek olyan közlekedési
ellenőrzésekben, amelyeknél
erre vonatkozó kérés érkezett a
rendőrség vezetőitől.
Az Érdi Polgárőrség és a
rendőrség közös szolgálata a
2009. évben elérte a 4500 órát,
és ezen felül mintegy 7000 óra
önálló szolgálatot teljesített a
polgárőrség, a nap minden szakában, 2-4 gépkocsival.
Az Érdi Polgárőrség 2009ben is részt vett az önkormányzati ünnepségek és rendezvények biztosításában: március
15-én, május 1-jén, augusztus
20-án, október 23-án, a karácsonyi vásár ideje alatt, a II.
Első Fesztiválon, a Kilométeres
Utcabálon, ezeken kívül november 1-jén a temetőlátogatásoknál is segítette a közlekedés
fenntartását. Mindezek mellett
a húsvéti körmenetek biztosítását a rendőrséggel együtt a
polgárőrség látta el, és ellátta a
futball- és kézilabda-mérkőzések biztosítását is.
Minden érdi iskolában rendszeres ellenőrzést tartott a polgárőrség, a nap különböző szakaiban. Az iskolaigazgatókkal
és a tantestületekkel is rendszeres és jó a kapcsolat.
A drogprevenciós program
keretében az egyesület folytatta a 2008-ban a rendőrséggel
elkezdett drog-, közbiztonsági
és bûnmegelőzési előadásokat
az iskolákban. 2009. március

10-re az Érdi Polgárőrség a rendőrséggel közösen konferenciát
hívott össze, melynek díszvendége volt dr. Ranschburg Jenő
nemzetközileg elismert gyermekpszichológus. Az előadók
magas színvonalú előadásokat
tartottak, az intézmények nagy
számban képviseltették magukat, az érdeklődés igen nagy
volt, mintegy 160 fő volt jelen.
A beszámoló szerint 2009ben javaslatot tett az Érdi
Polgárőrség az ebrendészeti rendelet kidolgozására,
a mezőőr tevékenységének
eredményes ellátásához pedig
technikai eszközökkel járult
hozzá.
Az Érdi Polgárőrség rendszeresen részt vesz a polgárvédelmi tanácskozásokon, és
az együttmûködés keretében
technikai eszközökkel nyújt
segítséget. Az egyesület vállalta, hogy természeti és egyéb
katasztrófahelyzetben rendelkezésre bocsátja saját URHfrekvenciáját a szükséges eszközökkel együtt, így biztosítva
a zárt láncú, közvetlen kommunikációt.
A részönkormányzati üléseken is képviselteti magát az Érdi
Polgárőrség, a delegált képviselő beszámol az aktuális polgárőr-tevékenységről. Emellett a
vezetőség a médián keresztül
is tájékoztatja a lakosságot az
aktuális eseményekről, tudnivalókról. Az Érdi Polgárőrség
vezetősége a városi térfigyelő
rendszernek nemcsak a kidolgozásában, hanem a kamerák
végleges elhelyezésének ellenőrzésében is részt vett.
Macsotay Tibor az Érdi
Újság munkatársának elmondta, egyre nagyobb társadalmi
elismerés övezi az érdi polgárőrök munkáját, az emberek
értékelik az egyesület tagjainak az utcákon és a köztereken
való jelenlétét, a város vezetése
pedig igényt tart a polgárőrség
munkájára.
Papp János
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Gyors és biztonságos gyógyulás Érden

Mit nyújt a betegeknek
az egynapos sebészet?

A járóbeteg-központ kialakítása a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által kiírt KMOP4.3.2-2008-0003 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.
Gőzerővel zajlik az Érdi
Emelt
Szintû
Kistérségi
Járóbeteg-szakellátó Központ
kialakítása, amely az Érdi
Kistérség legnagyobb egészségügyi beruházása lesz.
A csaknem 1,5 milliárd forintos uniós támogatásból épülő
21. századi intézmény csaknem 100 ezer ember színvonalas egészségügyi ellátásáért
felel majd, ha elkészül. Az
intézet egyik újítása az egynapos sebészeti részleg kialakítása lesz. Az Érdi Újság annak
járt utána, hogy mit is jelent
ez a gyógyítási forma.
Néhány évvel ezelőtt még
elképzelhetetlennek tartottuk,
hogy a sebészeti ellátásra szoruló betegeket kórházon kívül
is lehessen operálni. A modern
mûtéti technológiáknak és a
korszerû sebészeti eszközparknak köszönhetően azonban ma már ez is lehetséges.
Vagyis bizonyos betegségtípusoknál a betegeknek nem kell
napokra vagy hetekre akár egy
lakóhelyüktől távoli kórházba
vonulniuk, elszakadva családtagjaiktól, akiknek jelenléte
nagy segítség lehet a gyógyulásban. A modern járóbetegszakrendelőkben kialakított
egynapos sebészeti részlegek
ma már lehetővé teszik, hogy
bizonyos egyszerûbb mûtéti
beavatkozásokat
helyben
lehessen elvégezni. Az új érdi
szakrendelőben az egynapos
sebészeti részleg mûtői, illet-

ve a betegek megfigyelésére
szolgáló helyiségek a második
emeleten kapnak majd helyet.
Milyen betegségek esetén
vehető igénybe az egynapos
sebészet?
Az egynapos sebészet
keretében egyszerûbb, kisebb
lélegzetû sebészeti, nőgyógyászati, urológiai, ortopédiai, fülészeti és szemészeti
mûtétek végezhetők el. Amint
a módszer neve is mutatja,
a beteg a helyben végzett
sebészeti beavatkozás után
néhány órán át marad megfigyelés alatt, majd még aznap
távozhat a rendelőintézetből,
és a teljes felépülés már otthon, kényelmes körülmények
között történik. Hogy kik és
milyen beavatkozásokat vehetnek igénybe az egynapos sebészeti ellátás keretében, arról
az egészségügyi intézmény
orvoscsoportja dönt, szigorú
szakmai szempontok alapján.
Fontos, hogy a beavatkozásra csak kisebb megterhelést
jelentő mûtétek esetén kerülhet sor, és csakis akkor, ha a
mûtét után a betegnél nem
várható szövődmény kialakulása, illetve a szövődmény
kialakulása esetén biztosítva
van a kórházi háttér. Mivel a
teljes gyógyulás nem az egészségügyi intézményben, hanem
otthon történik, így csak olyan
betegeken végezhető el az egynapos sebészeit beavatkozás,
akiknél a biztos családi háttér
és a lakhatási körülmények
is lehetővé teszik az otthoni
ápolást.
Az érdi egynapos sebészet
beindításához elengedhetetlen a jól felkészült szakmai
stáb és a korszerû eszközpark.
Felkészült orvosokból szerencsére most sincs hiány, de legalább ilyen fontos szerepük
lesz a gyógyításban a képzett
mûtőasszisztenseknek, aneszteziológusoknak, szaknővéreknek és koordinátoroknak
is. A szakrendelő mindenképpen számít a jelenleg is gyógyító kollégákra, de elkerülhetetlenül szükség lesz új státusok létrehozására is, hiszen
a rendelőintézet a jelenleginél jóval több beteg ellátását
tudja majd vállalni. Az egynapos sebészet keretében évente például mintegy 2700-3000
beavatkozásra kerülhet majd
sor Érden.

