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Április 6-ától október 31-éig 886 
mûtétre került sor az intézmény-
ben, ami a maximálisan elvégez-
hető mûtétek 96 százaléka. Ez 
a főigazgató értékelése szerint 
rendkívül jó eredmény az újon-
nan beindított részlegtől. Az 
osztályon a szürkehályog miatti 
szemlencse-beültetés volt a leg-
gyakoribb beavatkozás, ami az 
elvégzett összes mûtétnek mint-
egy hatvan százalékát tette ki. 

Ezenkívül nagy számban végez-
tek hagyományos hasi sebészeti 
mûtétet is. A szakrendelő palet-
táján a sérv-, a visszér- és külön-
böző végbélmûtéteken kívül 
laparoszkópos beavatkozás is 
szerepel, amellyel sérvmûtétet 
végeztek. Ezek mellett számos 
ortopédiai, fül-orr-gégészeti 
mûtétre is sor került az elmúlt 
fél év során. Októbertől kézse-
bészeti mûtéteket is végeznek 

az intézetben. December folya-
mán megkezdődnek a nőgyó-
gyászati beavatkozások is.

A betegek kiválasztása külö-
nösen fontos, hiszen csak 
olyan páciensek egynapos 
sebészeti ellátása jöhet szóba, 
akik állapota stabil, és akiknél 
nem várható szövődmény a 
mûtét kapcsán. Az ő számukra 
ez a lehetőség nagyon kelle-
mes, hiszen az emberek általá-
ban nem szeretnek kórházban 
tartózkodni. A szürkehályog-
mûtéten átesett páciensek 
között voltak visszatérők, 
hiszen a két szemet nem 
lehet egy menetben operálni. 
Ha valamilyen váratlan szö-
vődmény mégis előfordulna, 
akkor a Semmelweis Egyetem, 
a Szent Imre Kórház, valamint 
a Szent János Kórház fogadja 
az Érden operált betegeket.

A főigazgató virággal köszön-
tötte az operációra váró 
Borsosné Lukácsos Annát, 
egyúttal mielőbbi gyógyulást 
kívánt neki, hozzátéve: ha a 
továbbiakban bármilyen prob-
lémája lesz, nagy szeretettel 
várja az intézet. Azt követően 
kifejezte jókívánságait a szintén 
mûtétre váró Horvát Ildikónak, 
aki az ezeregyedik lett a sor-
ban.

A visszérmûtét előtt álló 
Borsosné Lukácsos Anna 
elmondta, hogy a mûtét előt-
ti egészséges izgalomban várja 
a beavatkozást, amelyre már 
hatodszorra kerül sor, a koráb-
biakhoz képest nagyon kelle-
mes környezetben. Otthonában 
a férje várta az értesítést, hogy 
mikor viheti haza a kórházból. 
Borsosné mûtétet követően 
négy órával mehetett haza.  MF

Köszöntés orchideával, operáció elõtt

Ezredik egynapos mûtét
Az érdi Szakorvosi Rendelõintézet egynapos sebészeti 
osztályán november 21-én történt az ezredik mûtéti 
beavatkozás. A jubileum alkalmából dr. Kõszegi Gábor, 
a szakorvosi rendelõintézet fõigazgatója orchideá-
val köszöntötte a már mûtétre elõkészített Borsosné 
Lukácsos Annát, majd a helyi médiának röviden 
beszámolt az elmúlt bõ hét hónap tapasztalatairól.

A fõigazgató virággal köszöntötte az operációra váró Borsosné Lukácsos Annát

A rendelõintézetbe ezúttal a média képviselõit is meghívták
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Őszi zöldjárat
Az ÉrdKom Kft. 2011. november 24. 
és december 16. között végzi a zöld-
hulladék elszállítását városunkban, 
Parkvárostól Ófalu felé haladva. A pon-
tos szállítási ütemtervről a városi honlap 
Felhívások rovatából tájékozódhatnak, 
illetve a szolgáltató az időpontról szóró-
lapon is értesíti Önöket!

A szolgáltató kéri, hogy az ütemterv-
ben feltüntetett időpontban helyezzék 
ki házuk elé reggel 7 órára – zsákban 
– az elszállításra szánt zöldhulladékot. 
A gyűjtés zsákostól történik. A zsákban 
csak zöldhulladék helyezhető el, annak 
tartalmát szúrópróbaszerűen ellenőrzik. 
Idegen anyag esetén a teljes tétel elszál-
lítása megtagadható. 

A szolgáltatást az ingatlantulajdono-
sok térítésmentesen vehetik igénybe.

Közmeghallgatás
Az Érdi Horvát Önkormányzat

2011. november 29-én 18 órakor
közmeghallgatást tart

a Polgárok Háza Dísztermében 
(Alsó u. 3.)

A Vörösmarty Mihály Gimnázium  a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Vörösmarty Mihály Gimnázium 

német nyelv szakos középiskolai tanár 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2012. 06. 30-ig tartó 
közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege:  Részmunkaidő, heti 17 órás
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Széchenyi tér 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Iskoláskorúak német nyelv oktatása és középszintű érettségire felkészítés. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. 
Pályázati feltétetele:   egyetem, német nyelv szak, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  önéletrajz, végzettséget igazoló oklevél másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. január 16. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 16. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Elektronikus úton Molnárné Kállay Andrea részére a kallayandrea@freemail.hu E-mail 

címen keresztül 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. január 5. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vorosmarty-erd.sulinet.hu 
honlapon szerezhet.


