
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.  

XX. évfolyam, 2010. május 13.Érdi Újság6

Kőszegi Gábor Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 
Szakorvosi Rendelőintézetének 
új tevékenységi formáit ismer-
tetve elmondta, hogy a beru-
házási munkálatok befejezése 
után a régi-új egészségügyi 
intézményben megvalósul az 
egynapos sebészet, bevezetik 
a kúraszerû ellátásokat, megte-
remtődnek a feltételek a moz-
gásszervi rehabilitációs nappali 
kórház mûködéséhez, illetve 
megfelelő körülményeket biz-
tosítanak majd a gasztroentero-
lógiai, radiológiai és kartonozó 
tevékenységeknek.

A főigazgató ismertetése sze-
rint az „A” épületben a közle-
kedés teljes mértékben akadály-
mentesített lesz, és szervesen 
kapcsolódik majd az úgyneve-
zett régi „B” épülethez. Az új 
épületrész funkcionálisan opti-
malizált, energiatakarékos, kör-
nyezetbarát és esztétikus lesz. 
A legújabb orvosi mûszerekkel 
szerelik majd föl az ide költö-
ző Röntgen Osztályt, ahol az 
egészségügyi személyzet rendel-
kezésére 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 vizsgála-
tok elvégzésére is alkalmas lesz. 

Ezen kívül teljes mûtő-
felszerelést, gasztroenterológia 
mûszereket és rehabiliticiós 
eszközparkot is kapnak – tette 
hozzá a főigazgató főorvos.

Kőszegi Gábor ismerteté-
se szerint a jövőben nagyobb 
hangsúlyt tudnak helyezni a 
fejlesztések eredményeként a 
rehabilitációs tevékenységek 
megszervezésére és bevezeté-
sére. A rehabilitációs célcsopor-
tok között megemlítette a moz-
gásszervi és az idegrendszeri 
betegségekben szenvedő bete-
gek rehabilitációját, a távolabbi 
tervek között pedig szerepel a 
kardiológiai és onkológiai reha-
bilitáció bevezetése is.

A főigazgató főorvos prezen-
tációjából az is kiderült, hogy 
Érden megbecsülik az egész-
ségügyi dolgozókat. Nem kell 
tartani leépítésektől, az új 
szakorvosi járóbeteg-szakellátó 
központban rehabilitációs szak-
orvost, reumatológust és neuro-
lógust várnak, de szükség lesz 
szakképzett gyógytornászokra, 
fizioterapeutákra, ergoterapeu-
tákra, gyógymasszőrökre, logo-
pédusra és pszihológusra is.

A rehabilitációs tevékeny-
ségek során megszervezik 

majd az egyéni és a csoportos 
gyógytornát, a speciális torna 
keretében pedig lesz kismama-
torna és intim torna. Minden 
valószínûség szerint új fejezet 
nyílik majd Érden a rehabilitá-
ciós tevékenységekben, hiszen 
a fizioterápia (az UH-kezelés, 
a diatermiai, az elektroterá-
piai, a magnetoterápiai és a 
fényterápiai) mellett megvaló-
sul az ergoterápiás kezelés is. 
A hidroterápiás kezelések közül 
helyben történik majd a tangen-
torkezelés. A kezelések során 
alkalom lesz gyógymasszázsra, 
életmódi tanácsadásra, psziho-
lógiai vezetésre és gyógyszeres 
kezelésre.

Kőszegi Gábor ismertetése 
szerint a rehabilitációs rész-
leget ellátják teljes tornatermi 
felszereléssel, elektromos inger-
terápiás készülékekkel, terápi-
ás UH-készülékkel, fényterá-
piás készülékkel, tangertorral, 
kerékpár-ergométerrel és evező-
paddal is.

– Az Érdi Emelt Szintû 
Kistérségi Járóbeteg-szakellátó 
Központ kialakítása lehetőséget 
teremt az úgynevezett egynapos 
sebészet feltételeinek a megte-
remtésére is, amelynek során 
kisebb sebészeti, nőgyógyásza-
ti, urológiai, ortopédiai, fülé-
szeti és szemészeti mûtéteket 
hajtanak végre – jelentette ki a 
főigazgató főorvos.

Kőszegi Gábor ismertette az 
egynapos sebészeti beavatko-
zás feltételeit is, és elmondta, 
hogy abban az esetben kerül 
majd sor ezekre a kisebb meg-
terhelést 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 személyze-
tet igényel, szükség lesz sebész-

re, nőgyógyászra, ortopéd és 
traumatológus orvosokra, uro-
lógusra, fül-orr-gégészre, sze-
mészre és aneszteziológusra, 
és a stábhoz tartoznak majd a 
mûtőasszisztensek, anesztezio-
lógus asszisztensek, a szaknő-
vérek, a mûtősegédek, a beteg-
szállítók, a takarítók és az egész 
munkát irányító koordinátor is. 
Az itt folyó munkában számí-
tanak az intézet jelenlegi mun-
katársaira is, de szükség lesz új 
szakemberek alkalmazására is. 

Az egynapos sebészet 
keretében évente mintegy 2700-
3000 sebészeti, ortopédiai-trau-
matológiai, nőgyógyászati, uro-
lógiai, szemészeti és fülészeti 
mûtétre kerülhet majd sor. 

A főorvos főigazgató prezen-
tációjából kiderült, hogy a ter-
vek szerint növelni kívánják a 
kartonozó részlegen az elekt-
romos adathordozók arányát és 
fejlesztik az internetes előjegy-
zéseket.

 Papp János

Kõszegi Gábor fõigazgató fõorvos prezentációja

Épül az érdi kistérség  
legnagyobb egészségügyi beruházása 
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 tör-
ténteket, ezúttal dr. Kõszegi Gábor fõigazgató fõorvos 
prezentációját ismertetjük. Ebbõl kiderül, hogy az 
Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meg-
valósuló Kistérségi járóbeteg-szakellátás fejlesztése 
a Közép-Magyarországi régióban KMOP-4.3.2-2008-
0003 elnevezésû projekt új távlatokat nyit a térség 
egészségügyi szolgáltatásában.

Dr. Kõszegi Gábor fõigazgató fõorvos: a térség legnagyobb egészségügyi 
beruházását valósítják meg Érden
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A Szociális Gondozó Központ Érd 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján 

pályázatot hirdet
Szociális Gondozó Központ Módszertani 

Gyermekjóléti Központ Érd

családgondozó (2fő) 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idő-
tartama: határozott idejű várhatóan 3-
5 év ig tartó közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege:  Teljes mun-
kaidő 
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 veszé-
lyeztetetté válásának megelőzésében. 
A veszélyeztetett gyermekek és csalá-
dok részére komplex támogatást nyújt, 
annak érdekében, hogy a gyermek saját 
családi környezetében megtartható 
legyen. Családból átmenetileg vagy tar-
tósan kiemelt gyermek visszahelyezését 
elősegíti. 
Illetmény és juttatások: Az illet-
mény megállapítására és a juttatásokra 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók. 
Pályázati feltételek: Főiskola, Egye-
tem (csak szakirányú): Felsőfokú szo-
ciális alapvégzettség, pszichológus, 
teológus, 
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások: Iskolai végzettsé-
get igazoló okirat, fényképes önéletrajz, 
motivációs levél, tiszta erkölcsi bizonyít-
vány 
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: A munkakör legkorábban 
2010. június 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határide-
je: 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: család-
gondozó (2fő). 

•  Elektronikus úton Kristonné Tarnóczi 
Tímea részére a munkaugy.szoc-
gond@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 határide-
je: 2010. május 31. 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpont-
ja: 2010. május 3.

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,  

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!)


