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Jövő év elején megnyílik az érdi 
szakorvosi rendelőintézet új 
szárnya. Az 1,3 milliárd forintos 
uniós támogatással megvalósu
ló beruházás nemcsak a bete
geknek nyújt olyan szolgálta
tásokat, amelyeket eddig nem 
vehettek igénybe városunkban, 
de 22 új munkahelyet is teremt. 
Az orvosok, asszisztensek lét
számának növelésére azért 
van szükség, mert a jelenleg 

is mûködő szakorvosi ellátási 
formák mellett helyet kap majd 
egy modern egynapos sebészeti 
részleg, egy mozgásszervi reha
bilitációs nappali kórház, vala
mint a kúraszerû ellátásokhoz 
infrastruktúra is, és mindezek 
ellátására több dolgozóra lesz 
szükség. Õk – csakúgy, mint 
az új szárnyba költöző, de 
már meglévő részlegek orvosai 
– már az új orvostechnológiai 

mûszerekkel dolgozhatnak, 
hiszen ezek zöme mostanra 
beérkezett.

– A beszerzendő mûszerek 
döntő többsége már megér
kezett, ezek beszerelése most 
zajlik. Megkezdődött a kezelé
sük oktatása, sőt, egyes gépek 
tekintetében a próbaüzem is – 
mondta lapunknak dr. Kőszegi 
Gábor. – A mûszereket már 
az új szárnyban helyeztük el, 

ugyanis több egység kialakítása 
már befejeződött – tette hozzá a 
főigazgató, aki beszélt az intéz
mény dolgozói létszámának 
bővítéséről is.

– Az önkormányzat 22 fő 
alkalmazását hagyta jóvá mos
tanáig, de ha a forgalom növek
szik, további munkatársak 
alkalmazására is szükség lesz. 
Az új ellátási formák miatt több 
olyan orvosi szakmában is kere
sünk új munkatársakat, melyek 
idáig nem voltak képviselve a 
rendelőintézetben. Így szükség 
lesz aneszteziológusra, illetve 
rehabilitációs szakorvosra és 
ilyen irányú szakképzettségû 
szakdolgozókra is. Ugyanakkor 
a már meglévő szakterületeken 
dolgozó munkatársak létszámát 
is növelnünk kell. Kisebb mér
tékben ugyan, de növekedni fog 
a szemészek, sebészek, ortopéd
szakorvosok, urológusok szá
ma. Első körben az új részlegek 
mûködtetésében kulcsszerepet 
játszó állásokat pályáztattuk 
meg. Kiválasztottuk az osz
tályokat vezető főorvosokat 
és főnővéreket, most pedig a 
nővérek, asszisztensek és egyéb 
munkatársak „toborzása” folyik. 
A jelentkezők között egyébként 
számos érdi lakos van – jegyez
te meg Kőszegi Gábor, aki 
elmondta azt is: a meghirdetett 
állásokra december 6ig lehet 
jelentkezni. 

– Mint azt már az intézmény 
jövőbeli mûködésével kap
csolatos korábbi tájékoztatón 
jeleztem, a betegeknek lehető
ségük lesz arra is, hogy olyan 

Huszonkét új munkatársat vesznek fel a megnövekedett feladatokhoz

Megkezdõdött az új mûszerek  
próbaüzeme a szakorvosi rendelõben
Megkezdõdött az új orvostechnológiai mûszerek próbaüzeme a hamarosan 
elkészülõ járóbeteg-szakellátó központban, és javában zajlik az új állások – 22 
orvos, asszisztens, egyéb dolgozó – megpályáztatása is. Az új szárnyban jövõre 
kezdõdik a gyógyító munka, de a betegek beutalását már most megkezdhetik a 
háziorvosok. Õk november 26-án, egy szakmai konferencián tájékozódhatnak az 
intézmény által nyújtott új szolgáltatásokról, lehetõségekrõl.

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 kúra-
szerű ellátások infrastruktúrája és az orvosi eszközpark. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
képviseletében a projekt során a Strukturális Alapok Programiroda jár el közreműködő 
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.

Nem csak a szolgáltatásokból lesz több; a dolgozók létszáma is bõvül a szakorvosi rendelõintézetben, amely 
januártól járóbeteg-szakellátó központként mûködik majd

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

e

orvos segítségét vegyék igénybe 
egyegy itt zajló beavatkozás
hoz, akit nem az intézményünk 
foglalkoztat. Természetesen 
erre csak akkor lesz mód, ha 
a beteg által választott orvos a 
felkérésnek eleget tesz – fûzte 
hozzá a főigazgató. 

A bővülő egészségügyi szol
gáltatásokról az intézmény veze
tősége nemcsak a lakosságot, de 
a háziorvosokat is tájékoztatni 
kívánja, hiszen ők azok, akik 
a betegeket a szakrendelésekre 

irányítják. Számukra november 
26án tartanak egy konferenciát, 
amely délelőtt 11 órakor kezdő
dik a Polgárok Házában. 

– Ez szakmai jellegû rendez
vény lesz, amelyen az egyes 
részlegeket mutatjuk be. Így a 
háziorvosok megismerhetik a 
korszerûsített intézmény által 
a jövőben nyújtható új lehető
ségeket, és a betegek beutalását 
már most elkezdhetik – hangsú
lyozta Kőszegi Gábor.

 Ádám Katalin

Felhívás Érdi Művészeti Díjra
Az Érd Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről a 16/1999. 
(VII. 19.) ÖK. rendelet 6. §-a értelmében az Érdi Művészeti Díj azoknak a személyeknek 
adományozható, akik a művészeti élet valamely területén kiemelkedő eredményeket 
értek el, magas színvonalú tevékenységükkel, alkotásaikkal hozzájárultak Érd város 
hírnevének öregbítéséhez.
Az Érdi Művészeti Díj odaítélésére az Oktatási és Művelődési Bizottság tesz javaslatot.
A díj a magyar kultúra napján – 2011. január 22-én  – kerül átadásra.
A díjazott személyére bárki javaslatot tehet, aki a javasolt személy tevékenységét köz-
vetlenül ismeri. A személyi javaslatot rövid indoklással, a javasolt személy tevékenységét 
összefoglalva, a javaslattevő nevét és elérhetőségét feltüntetve, írásban kell megtenni. 
A javaslatokat Érd Megyei Jogú Város Oktatási és Művelődési Bizottsága véleményezi, és a 
közgyűlés  dönt a díjazott személyéről.

A javaslatokat a Humánpolitikai Iroda címére lehet benyújtani, postán vagy ügyfélfogadá-
si időben személyesen (Érd, Alsó u. 3., Polgárok Háza,  I. emelet 108. sz.). 

A postai  beérkezés  és a személyes benyújtás határideje:  2010. december 6. (hétfő) 
18.30 óra.


