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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS minden hónap 
minden keddjén a polgármesteri hivatal-
ban 9–11 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 csütörtökén 16-17 óráig a Polgárok
Házában (Érd, Alsó u. 3.) 

DR. CSÔZIK LÁSZLÓ
Alpolgármesteri fogadóóra folyamatosan az 522-
313-as telefonszámon, illetve a csozik@gmail.com 
e-mail címen bejelentkezés alapján a polgármesteri 
hivatalban.

 1.  KUBATOV 
ISTVÁN 
20/462-2696 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján.

 2.   ANTUNOVITS 
ANTAL 
20/363-8498 
Alsó u. 20. és 
Alsó u. 91. – 

Folyamatos, mindig elér-
hetô. 

 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 tör-
ténô egyezte-

tés alapján minden 
munkanap. 

 5.  MÓRÁS 
ZSOLT  
20/578-1180 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján. 

 6.  SEGESDI 
JÁNOS 
20/572-0467 
Alpolgármes-
teri és képvi-

selői fogadóóra minden 
hét keddjén 9–12 óráig  
a polgármesteri hivatal-
ban. 

 7.  TEKAUER 
NORBERT 
20/914-4037 
Telefonon tör-
ténő egyezte-

tés alapján.

 8.  DR. ARADSZKI 
ANDRÁS 
20/462-6714 
Képviselői 
fogadóóra: 

minden hónap második 
csütörtökén 17 órától a 
Jószomszédság 
Könyvtárban,  
Sárd u. 35.

 9.  TÓTH 
TAMÁS 
20/513-2976 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján.

10.  KÉRI MIHÁLY 
20/462-1987 
Minden hónap 
utolsó csütör-
tökén 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 bár-
mikor rendelkezésre áll.

13.  MISKOLCZI 
KATALIN 
30/852-8412; 
377-710 
Telefonon tör-

ténő egyeztetés alapján.

14.  DR. SCHÜTZ 
ISTVÁN 
20/467-9267 
Telefonon  
történő egyez-

tetés alapján. 

15.  HORVÁTH 
ANDRÁS 
20/476-2931. 
Telefonon tör-
ténő egyezte-

tés alapján.

16.  SZABÓ BÉLA 
20/946-4924. 
Telefonon tör-
ténő egyezte-
tés alapján 

bármikor a Parkvárosi 
Közösségi Házban. 
(Bajcsy-Zs. u. 206-208.)

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

06-20-462-6714 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3. 

Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra 
között a Polgárok Házában.

TISZTELT SZÜLŐK! 

Az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium szeretettel meghív 
minden érdeklődő szülőt és diákot az általános iskolák tanulói 
számára tartandó 2011/2012. tanévet megelőző
beiskolázási szülői értekezletre.

A beiskolázási szülői értekezlet időpontja:
nyolcosztályos gimnázium (negyedik osztályosok)

2010. szeptember 27. hétfő 17h
négyosztályos gimnázium (nyolcadik osztályosok)

2010. szeptember 28. kedd 17h

Az értekezletek helyszíne:
Vörösmarty Mihály Gimnázium Díszterem

  Iskolavezetés

Múlt kedden dr. Kőszegi Gábor 
főigazgató kötetlen beszélgetés 
keretében mutatta be a január-
ban átadásra kerülő járóbeteg-
szakellátó központ egészségügyi 
szolgáltatásait az ellátási körzet 
– Érd, Diósd, Tárnok, Sóskút, 
Pusztazámor – polgármesterei-
nek. 

Az Érdi Emelt Szintû Kistérségi 
Járóbeteg-szakellátó Központ – a 
kistérség legnagyobb egészség-
ügyi beruházása – 1,3 milliárd 
forintos uniós beruházásból való-
sul meg, és csaknem 100 ezer 
ember magas színvonalú egész-
ségügyi ellátását végzi majd, a 
jelenleginél jóval szélesebb körû 
szolgáltatást nyújtva. 

A csaknem egy éve tartó mun-
kálatok során a régi épületegyüt-
tes Felső utcai részét lebontották 
– itt épül az új szárny, amely 
fedett függőfolyosóval csatlako-
zik a megmaradt, 1990-es évek 
elején épült Alsó utcai részhez. 
Míg az építkezés zajlik, a szak- 
és háziorvosi rendelések ebbe az 
épületbe szorulnak. Dr. Kőszegi 
Gábor elmondta: jelentős fenn-
akadás az építkezések miatt nem 

volt az intézmény munkájában, 
csupán a csoportos gyógytorna 
lehetőségei szûkültek be a nagy 
tornaterem lebontásával. 

– Remélhetőleg december 22-
én átadásra kerül a járóbeteg-
szakellátó központ, és januárban 
megkezdődhet a gyógyító munka 
az új szárnyban is – fûzte hozzá 
a főigazgató, aki az intézmény új 
egészségügyi ellátási formáiról is 
beszámolt a környező települé-
sek polgármestereinek. 

– A járóbeteg-szakellátó köz-
pontban – a már megszokott 
szakrendeléseken felül – egyna-
pos sebészetet is igénybe vehet-
nek a betegek, így egyes esetek-
ben nem kell kórházba vagy más 
település egészségügyi intézmé-
nyébe utazniuk. Olyan betege-
ket tudunk e részlegen fogadni, 
akiknél nem áll fenn a szövőd-
mény veszélye, és rajtuk is csak 
olyan beavatkozásokat végzünk 
el, amelyek a szervezet számá-
ra nem jelentenek nagy megter-
helést – például sérv-, visszér-, 
aranyérmûtét, kisebb nőgyógyá-
szati, urológiai, bőrgyógyászati, 
fül-orr-gégészeti beavatkozások 

A járóbeteg-központ 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 projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Hamarosan elõjegyezhetõk lesznek az egynapos mûtétek

Januárban nyit  
a nappali kórház
Decemberben befejezõdik a szakorvosi rendelõintézet átalakítása és a járóbeteg-
szakellátó központ januárban megnyithatja kapuit. Az új intézmény által nyújtott 
egészségügyi szolgáltatásokról számolt be múlt kedden dr. Kõszegi Gábor fõigazgató 
az ellátási körzet polgármestereinek, kitérve a szakrendelõben már bevezetett, a 
betegek kényelmét célzó változtatásokra is.

(a mandulamûtét nem sorolható 
ide!), illetve a szemlencse-beül-
tetés és egyes ortopédiai mûtétek 
– sorolta Kőszegi Gábor. Mint 
mondta, évi háromezer mûtétet 
terveznek a központban.

– Az intézményben kúraszerû 
ellátásokat is igénybe vehetnek 
majd a páciensek. Egy négyágyas 
részlegen látjuk majd el az infú-
ziós kezelésen részt vevő betege-
ket, a mozgásszervi rehabilitációs 
részlegen pedig – amely komplex 
intézményként mûködik majd – a 
fizikoterápiát, a gyógymasszázst 
és a gyógytornát, valamint bizo-
nyos vízi terápiás kezeléseket 
végzünk. A rehabilitáció tekin-
tetében három betegcsoportot 
céloztunk meg: a mozgásszervi, 
az idegrendszeri és a degene-
ratív idegrendszeri betegekét. 
Szeretnénk majd továbbfejlesz-
teni ezt a területet a kardiológia, 
illetve az onkológiai rehabilitáció 
irányába is.

– Jelenlegi gasztroenterológiai 
részlegünk kibővül, új gépekkel 
gyarapodik majd, csakúgy, mint 
a radiológia, ami teljes mérték-
ben felújításra kerül: a CT-készü-
lékig bezárólag a modern techno-
lógia teljes spektrumát fel tudjuk 
vonultatni a betegek gyógyítása 
érdekében. Új ultrahangkészülé-
kekkel dolgozunk majd, és lehe-
tőség nyílik digitális felvételek 
alkotására is. 

Az új, a XXI. század kívánalmai-
nak megfelelő, a hallás-, látás- és 
mozgássérültek számára akadály-
mentesített épületben kerül elhe-
lyezésre a kartonozó is – fûzte 
hozzá mindehhez a főigazgató, 
aki az új, kétemeletes szárny 
belső kialakításáról is beszámolt. 
A Felső utcából az épületbe érve 
először az emeleti kartonozóhoz 
jut a beteg, jobbra a radiológiá-
ra. A földszinten kapnak helyet a 
rehabilitációs részlegek, ugyanis 
ezek az udvari parkolóból köny-
nyen megközelíthetők. 

– Az egynapos sebészet az 
épület második emeletén lesz: 
itt kap helyet a két négyágyas 
kórterem, illetve a kúraszerû ellá-
tások részlege és a gasztroente-
rológia is. Hangsúlyozni kell: az 
egynapos sebészeten csak olyan 
beteget vállalunk, akiknél súlyo-
sabb szövődmény nem várható. 
Természetesen lesz kórházi hát-
terünk, ha valami váratlan szö-

vődmény felmerül, azonnal átke-
rülhessen oda a beteg – jegyezte 
meg a főigazgató, hozzátéve: az 
egynapos sebészetet úgynevezett 
nyitott stábbal tervezik; ez azt 
jelenti, hogy ha a beteg ragaszko-
dik egy más intézményben dol-
gozó sebészhez, megkeresik őt, 
és felkérik a mûtétre. 

– Jelentős informatikai fej-
lesztés is zajlik majd az intéz-
ményben; létre szeretnénk hozni 
egy nagyon komoly adatbázist, 
hogy azok a betegek, akik vala-
milyen szempontból kockázat-
nak vannak kitéve, jól nyomon 
követhetők legyenek. Ebben 
szeretnénk a háziorvosok, az 
ÁNTSZ és az önkormányzatok 
együttmûködését kérni – mondta 
a főigazgató.

Az egynapos sebészeti beavat-
kozásokra előjegyzést kell majd 
kérni. A szakorvosok az év utolsó 
negyedévében tájékoztatják majd 
erről a lehetőségről a betegeket, 
akik januártól – az intézmény 
átadásától – vehetik majd igény-
be ezt a szolgáltatást. 

– A szakorvosi rendelőintézet 
munkatársai jelenleg is mindent 
megtesznek, hogy mindenki a 
lehető leghamarabb ellátáshoz 
juthasson. Néha hosszúnak 
tûnhet az egy-két hónapos vára-
kozási idő, de higgyék el: míg 
mi például a reumatológián 6-8 
hetes előjegyzéssel dolgozunk, 
külföldön akár hat hónap is lehet 
a várakozási idő. Tudni kell azt 
is: a betegeket mindig a sürgős-
ség alapján soroljuk be – hangsú-
lyozta a főigazgató a polgármes-
terek kérdésére.

A Szakorvosi Rendelőinté-
zetben naponta átlagosan 1200 
ember fordul meg, és az előírt-
nál jóval több beteget látnak el 
– ami nemcsak az orvosoknak 
megterhelő, de az OEP sem fizet 
a „plusz” betegek után. Mint 
Kőszegi főigazgató elmondta, 
augusztusban 121 százalékon 
teljesítettek, így a betegek egyha-
toda után nem kaptak térítést. 

– Remélem, eljön majd az az 
idő, amikor a gyógyító intézmé-
nyek finanszírozása az elvégzett 
munka alapján történik – fûzte 
ehhez hozzá a főigazgató, aki 
beszámolt azokról a változtatá-
sokról is, amelyeket a várakozás 
lerövidítése érdekében vezettek 
be.

– A telefonos mellett bevezet-
tük az internetes előjegyzést. 
Sajnos akik élnek ezzel a lehető-
séggel, gyakran mégsem veszik 
igénybe, vagyis nem jelennek 
meg a rendelésen a megállapo-
dott időpontban. Naponta 200-
250 embertől veszünk vért, és 
a várakozási idő csökkentése 
érdekében még egy munkatársat 
állítottunk be, így a kismamá-
kat külön tudjuk fogadni. Sajnos 
egyes zsúfolt területeken – mint 
például a fül-orr-gégészet – nem 
tudunk kigazdálkodni plusz-
rendelést, ugyanis nincs másik 
rendelőnk. A bőrgyógyászaton 
alkalmazunk egy létszám feletti 
kollégát is, ám még így is alig 
győzik a munkát. Egyébként is 
gyakori, hogy egy négyórás ren-
delésen ötven beteg is megfordul 
– mondta a főigazgató, hozzá-
téve: nemcsak az érdi és a kör-
nyékbeli településekről érkeznek 
ide betegek, de több Fejér megyei 
lakos is itt keresi a gyógyulást. 

 Ádám Katalin

Dr. Kõszegi Gábor fõigazgató kötetlen beszélgetés keretében mutatta be a megújuló szakrendelõt az ellátási 
terület polgármestereinek


