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December 21-én megnyílt 
a szakorvosi rendelő új szár-
nyának kapuja – igaz, csak pár 
órára. Projektzáró rendezvény 
keretében mutatták be ugyanis a 
megújuló intézet orvostechnoló-
giai hátterét, mûködését, kibővü-
lő szolgáltatásait, a betegek által 
igénybe vehető új lehetőségeket. 
Az új épületszárny bejárására 
eljöttek házi- és szakorvosok, 
a beruházó és a közremûködő 
szervezetek képviselői, a város 

egészségügyi ellátásában részt 
vevő szakemberek, valamint a 
környező települések vezetői is. 

T. Mészáros András köszöntő-
jében Érd és a környék egyik leg-
fontosabb fejlesztésének nevezte 
az uniós forrásból megvalósuló 
beruházást. 

– Aki az egészségre épít, a 
jövőről gondoskodik. Ez volt a 
projekt mottója, és 2006-ban, 
amikor az új városvezetés hiva-
talba lépett, az egyik legsürge-

tőbb feladatunk a sok éve tart-
hatatlan helyzetû szakrendelés 
javítása volt. Ahhoz, hogy ma 
sikerről beszélhessünk, sokak 
áldozatos és felkészült munká-
jára volt szükség. Mindenekelőtt 
a pályázatíró csapatéra, amely 
elérte, hogy Érd kiérdemelje a 
legsikeresebben pályázó város 
címét. Nekik köszönhetően egy 
évvel ezelőtt megkezdődhetett 
az Érdi Emeltszintû Kistérségi 
Járóbeteg-szakellátó Központ 
építése mintegy 1,4 forintos 
uniós támogatásból. A mai 
napon pedig, 2010. december 
21-én, ünnepélyesen lezárjuk 
a szakrendelő újjáépítésének 
programját. Köszönet illeti a 
rendelő főigazgatóját és az itt 
dolgozókat azért a türelemért, 
amit az építkezés nehéz idősza-
kában tanúsítottak. Köszönetet 
kell mondanom a kivitelezőnek 
a szakszerû és pontos munkáért, 
hogy az ígért időben adhatjuk át 
az intézményt, valamint mind-
azoknak, akik munkájukkal hoz-
zájárultak a beruházás megvaló-
sulásához, és nem utolsósorban 
a lakosságnak, akik hittek a 
sikerben és türelemmel viselték 
a nehézségeket – tette hozzá a 
polgármester. 

Dr. Kőszegi Gábor főigazgató 
azt hangsúlyozta: kevés olyan 
méretû és annyi embert érintő 
fejlesztés volt Érden, mint ez a 
beruházás. 

– Mit ad majd ez az új léte-
sítmény az érdieknek? 2400 
mûtétet, 100 kúraszerû ellátást, 
körülbelül ezer beteg rehabilitá-
cióját (ezek egyharmada a nappa-
li kórházban, kétharmada pedig 
a járóbeteg-rehabilitáció folytán 
nyer majd gyógyulást), 6000 új 
ultrahangos és ötszáz új gasztro-
enterológiai vizsgálati lehetősé-
get. De nemcsak volumenében, 
hanem minőségében is változik 
az ellátás: olyan, XXI. századi 
mûszereket kaptunk, amelyek 
annyival fejlettebbek az eddigi-
eknél, mintha egy Trabantból 
szállnánk át egy Mercedesbe. 
Ennek a beruházásnak a jelen-
tőségét tehát nem lehet kellő-
képp hangsúlyozni – fûzte hozzá 
Kőszegi Gábor, megjegyezve: az 
építkezés ötszáz embernek adott 
munkát, és mivel a fejlesztés új 
státuszokkal is jár, az intézmény 
23 munkatárssal gazdagodik, így 
a társadalmi hatása sem elha-
nyagolható. 

– Az építkezés időszakában 
természetesen ugyanúgy folyt az 
ellátás a szakrendelőben, mint 
máskor. 2010 januárjától novem-
ber végéig 293 ezer orvos–beteg 
találkozás történt intézetünk-
ben. December végéig ez a 
szám meghaladta a 310 ezret, 
ami azt jelenti, hogy minden 
érdi és a vonzáskörzetben élő 
lakos átlagosan négyszer fordult 
meg a szakrendelőben. Ez idő 
alatt 1 millió 660 ezer beavat-
kozást végeztünk el. A napi 

munka mellett fejlesztettük az 
ellátás minőségét is: bevezettük 
az internetes előjegyzést, ami-
vel már több mint ezren élnek. 
Júniusban megtörtént az inté-
zet akkreditálása, vagyis minden 
folyamatunk ellenőrzött és tanú-
sított módon zajlik. Az önkor-
mányzattal együttmûködve 
sikeresen pályáztunk egy addik-
tológiai szakrendelés elindí-
tására. Kisebb felújításokat is 
végeztünk, amelyek az ambu-
láns mûtőt és a mellékhelyisége-
ket érintették, és építettünk egy 
kerékpártárolót is.

2010. évi gazdálkodásunk is 
eredményes volt – fûzte hozzá 
a főigazgató, aki a rendezvé-
nyen a jelenlévőket körbeve-
zette az intézet új szárnyában. 
A kialakítás, a berendezés a kül-
földi tévésorozatokban látható 
kórházak képét idézte – ami nem 
csoda, tekintve, hogy csupán a 
mûszerek 480 millió forintba 
kerültek.

A projekt során az orvosszak-
mai elvárásokat kiíró Medwise 
Bt. ügyvezetője, Kelety Gábor 
lapunknak elmondta: a röntgen-
berendezés 180 millió, a mûtő 
teljes berendezése pedig 140 
millió forint volt. 

– Általánosságban elmond-
ható, hogy a szakorvosi rende-
lőkben nincsenek olyan magas 
színvonalú mûszerek, mint a 
kórházakban, ez azonban erre az 
intézményre nem áll. Ráadásul 
az intézet több olyan eszközzel 
is rendelkezik, amelyek a szak-
orvosi rendelőkben általában 
nem találhatók meg – jegyezte 
meg Kelety Gábor. 

A betegeknek előreláthatóan 
néhány hetet még várniuk kell, 
hogy igénybe vehessék az emelt 
szintû szolgáltatásokat, hiszen 
ha az építkezés be is fejező-
dött, a megnyitáshoz szükséges 
engedélyek megszerzése még 
időt vesz igénybe. Kérdésünkre 
Kőszegi Gábor elmondta: az elő-
jegyzéseket akkor kezdik meg, 
ha már látható, mikor nyílik 
meg az intézmény – ekkor lehet 
beutalót kérni a háziorvostól is. 

 Ádám Katalin

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. Az 
intézmény egynapos sebészettel, egy 
új mozgásszervi rehabilitációs nappali 
kórházzal bővül, megújul a kúraszerű 
ellátások infrastruktúrája és az orvo-
si eszközpark. A Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség képviseletében a projekt 
során a Strukturális Alapok Programiroda 
jár el közreműködő szervezetként, a kivi-
telezési munkákat pedig a Progress-B 
’90 Zrt. végzi. A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 
valósul meg.

Félmilliárdos mûszerpark, XXI. századi körülmények

Elkészült a szakrendelõ új szárnya
Ünnepi rendezvénnyel zárult a szakorvosi rendelõ 
új szárnyának megépítése december 21-én. Az 1,4 
milliárdos uniós támogatásból épített új szárnyban 
a XXI. század kívánalmainak megfelelõ mûszerek 
kaptak helyet. Az ellátás, amelyhez az Érden és von-
záskörzetében élõk hozzájuthatnak itt, mind mennyi-
ségében, mind minõségében más lesz, mint amit a 
rendelõintézet mostanáig nyújtani tudott.

Az orvosi mûszerek 480 millió forintba kerültek. Kõszegi Gábor fõigazgató 
minden jelentõsebb eszközt bemutatott az új szárny bejárásán

Az új szárny kívül-belül a külföldi televíziós kórházsorozatok világát idézi  
a XXI. századi technológiának köszönhetõen

Ezt a röntgenberendezést egy kórház is elfogadná

Az ultrahangvizsgáló már készen várja a betegeket
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helyi társadalom

A Greenroom Marketing Kom-
munikációs Kft. karácsony 
közeledtével arra kereste a meg-
oldást, hogyan és mivel tudna 
segíteni a leginkább rászorulók-
nak. A cég munkatársai hossza-
san keresték azt az intézményt, 
ahol a legnagyobb szükség van 
a törődésre és a gondoskodás-
ra. Így találták meg a Kincses 
Óvoda Ófalusi Tagóvodájának 
Maci csoportját, ahol a halmo-
zottan hátrányos gyermekeken 
segítettek.

A reklámügynökség munka-
társai arról beszéltek lapunk-
nak, minként esett a választás 
az érdi óvodára: 

– Nem volt ez annyira tudatos. 
Az, hogy vidéki legyen – mert 
a budapesti óvodákban jobb 
a helyzet, mint a vidékiekben 
– volt a cél. Szûrés után mint-
egy nyolc óvodában gondolkod-
tunk. Ettől a nyolc óvodától kér-
tünk képeket – volt aki küldött, 
volt, aki nem. És akkor, amenyi 
információnk volt, abból meg-
néztük, hogy melyiknek lenne 
a legnagyobb szüksége a segít-
ségre – mondták.

A 14 fős kreatív ügynökség 
az érdi óvoda csoportszobáinak 
teljes felújítását vállalta, kezdve 
a falak, valamint a mennyezet 
újravakolásától, a nyílászárók 
szigetelésétől és csiszolásától az 
újrafestésig. A teljes renoválás 
mellett játékokkal, kiegészítők-
kel is kedveskedtek a gyerme-
keknek. Ezzel a felajánlással 
kívántak boldog karácsonyt a 
kicsiknek.

A cég karácsonyi ajándékok-
ra szánt összegéből varázsol-
ták újjá a csoportszobákat. Az 
ötletgazdák nem csak anyagilag 
támogatták az akciót, maguk is 
alkotótársakká léptek elő. 

– Az egész cégnek olyan a 
hozzáállása ezekhez a dol-
gokhoz, hogy szeretnénk a mi 
szakmánkat társadalmi célú 
vetületben is megmutatni, hogy 
alkotó emberek, dizájnerek, 
grafikusok, programozók hon-
lapokon keresztül, grafikákon 
keresztül egy kicsit többet is 
tudnak tenni, nem csak a keres-
kedelemben tudnak produkálni. 
Csak erre nagyon kevés lehető-
ség van. Eljött a karácsony, és 
azon gondolkoztunk, hogy ott 
van az a pénz, amit ajándékokra 
kell költeni. Rengeteg helyen 
szükség lenne arra a pénzre, és 
szeretnénk beletenni a magunk 

részét is. Így jött az az ötlet, 
hogy indítsunk el egy folyama-
tot, hogy azt a pénzt, amit az 
ügyfeleknek szánnánk, azt egy 
óvodára költsük, és gyakorlati-
lag két hét alatt a tervezéstől, az 
óvodakereséstől, válogatástól, 
terepbejárástól a parkettázásig, 
vakolásig kész lettünk – nyilat-
kozta lapunknak Vida Gusztáv 
kreatív vezető.

Az ófalusi óvodában két-
három évente a szülők segít-
ségével van lehetőség kisebb 
átalakításokra. A hét éve meg-
alakult Greenroom Kft. felaján-
lása hatalmas segítséget nyúj-
tott az intézmény számára. 

– Az a tervünk, hogy ebből 
a jövő évre, ha összejön, egy 
kicsit nagyobb léptékû, több 
résztvevős, többóvodás projekt 
jöhessen létre – fûzte hozzá 
mindehhez Vida Gusztáv. 

A felújított csoportszobákat a 
téli szünet előtt ünnepélyes kere-
tek között adták át. Az óvoda 
dolgozói és a Greenroom mun-
katársai mellett többek között 
Segesdi János alpolgármester és 
Antunovits Antal képviselő is 
jelen voltak. A gyermekek rövid 
mûsorral köszönték meg a gon-
doskodást.

A Greenroom a legkisebbek 
mellett a daganatos betegek 
egyénre szabott ingyenes ápolá-
sát, az emberi méltóság utolsó 
pillanatig való megőrzését támo-
gató Magyar Hospice Alapítvány 
munkáját is segítette.

 Kovács Renáta

Óvodafelújítás karácsonyra
A téli szünet elõtt, karácsonyi hangulatban adták 
át a felújított csoportszobákat az ófalusi óvodában. 
A Greenroom kreatív ügynökség jóvoltából teljesen 
átalakult a Maci csoport.
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