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Tudom, meghalnék idegenben;
ott még a fák sem ilyenek;
nem virít bodza a berekben,
akácok könnye sem pereg;
nem részegít a széna-illat,
nem villámfénnyel jön a nyár,
nem így táncol felhõn a csillag,
nem szédül az égtõl a táj...
Meghalok itt is – : a gyönyörtõl,
hogy a repceföld színarany,
hogy a lomb oly zöld szinte tombol,
s a kõnek is illata van;
hogy áll a búza nyers kalásza,
mintha világot nemzene, s e tájon az lel csak magára,
ki végleg egyesült vele.

1

2

3

4

5

6

Daganatos betegek és
barátaik klubja
30 éves évfordulója

2

Világnapok – jeles
napok – ünnepek

6

Beszámoló tudományos
rendezvényekrõl
8

7

8

9

Semmelweis Ignác
emlékezetére

10

Rekreáció a
bibliakörrel

17

„110 éves a József
Szanatórium”

18

Könyvajánló

20

10

11

12

2

2017. I. évfolyam 6. szám

DAGANATOS BETEGEK ÉS

BARÁTAIK KLUBJA
2017. június 14.

Elérkezett ez a csodálatos nap, mely más volt, mint
a többi, mert klubunk 30. évfordulóját ünnepelte.
A rendezvényre a Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház Árvay-termében került sor. Az eseményen jelen volt dr. Becsei László
fõigazgató fõorvos, Mészáros Magdolna ápolási igazgató, Tóth Márta kórházlelkész, Máté Gizella, a
Rákbetegek Országos Szervezetének elnökhelyettese, dr. Pikó Béla centrumvezetõ fõorvos, dr. Tóth
Lászlóné, az ANITA-HUNGARITA Kft. igazgatója, dr. Perjési Klára fõorvos, alapító tag.
A levezetõ elnöki tisztet Csikósné Mácsok Erzsébet onkoteam szervezõ töltötte be.
Elõször Erzsike köszöntötte a díszvendégeket,
a társklubok vezetõit és tagjait, a Vöröskereszt képviselõit, a nyugdíjas
klubok vezetõit, tagjait, minden kedves
résztvevõt. Ezután
Tóth Márta kórházlelkész áldását hallhattuk, majd beszámoló
hangzott el a klub 30
évérõl.

A klub megalakulásának története:
1986-ban egy rákbeteg asszony – betegtársai
iránti szolidaritásból – alapította az elsõ rákbeteg
klubot. A gyulai onkológiai osztályról is részt vettek a budapesti rendezvényen és az országban elsõk között alapították meg a gyulai Daganatos Betegek és Barátaik Klubját 1987-ben. Alapító tagok:
dr. Bálint János az akkori onkológiai osztály fõorvosa, dr. Perjési Klára városi tisztifõorvos, Pallag
Lajosné, az onkológiai osztály fõnõvére. Jelenlegi
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elnökünk dr.
Pikó Béla, a
Megyei Onkológiai Centrum
osztályvezetõ
fõorvosa. A
klubvezetõi
tisztséget 1996tól e sorok írója tölti be.
A klub feladatául tûzte ki a szolidaritáson alapuló segítségnyújtást. Ebben az idõszakban e tevékenység nagyon nehéz volt, mert a rákbetegséget tabu légkör vette körül. Titkolták és csak nagyon kevesen vállalták fel
betegségüket, ezért a klubba eleinte kevés beteg jelentkezett. Késõbb a klub jó hírneve hallatán egyre
többen csatlakoztak. 1991-tõl magam is tagja vagyok,
mert akkor az onkológiai osztályon emlõmûtétem
miatt kemoterápiás kezelést kaptam.
Klubvezetõk voltak: Pallag Lajosné, Prohászka
Tamásné, Tarnai Jánosné, Illyés Sándor, Békési Ilona.
Összejöveteleinket minden hónap 2. szerdáján
12 órai kezdettel tartjuk a Békés Megyei Központi
Kórház Pándy Kálmán Tagkórház Árvay-termében.
E helyiséget a kórház vezetése térítésmentesen biztosítja, melyért ezúton szeretnék köszönetet mondani.
Az onkológiai centrum vezetõje, dr. Pikó Béla
fõorvos úr, valamint az osztály orvosai, dolgozói minden segítséget megadnak. Az élelmezési osztály vezetõje és az étterem dolgozói támogatására szintén
számíthatunk. Köszönet érte.
Foglalkozásaink vidáman telnek. Elõször Tóth
Márta, a kórház lelkésze köszönt bennünket. Ezt követõen orvosi elõadásokat hallgatunk meg – nemcsak
az onkológiával kapcsolatban, hanem más, a tagságot érintõ kérdésekben. Virággal köszönjük meg az
elõadásokat.
Már több alkalommal került sor divatbemutatóra
az ANITA-HUNGARIA Kft. jóvoltából. Az ANITA-HUNGARIA Kft. országos szinten 27 éve töretlenül, igen nagy elkötelezettséggel vesz részt a felvilágosító munkában. Elsõként nyújtottak kezet a mellmûtét utáni rehabilitációban. Fantasztikus divatbemutatókat tartanak, ahol a manekenek maguk is
érintettek. Magabiztosan mutatják be a szebbnél
szebb ANITA fehérnemûket, fürdõruhákat, bizonyítva, hogy mellmûtét után is lehet nõként kiteljesedve
élni. Sokszor velük együtt lépnek fel a kórház fantasztikus, elhivatott nõvérei. Ezeket a bemutatókat
itt Gyulán is többször megcsodálhattuk.
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Tagjaink a megye különbözõ településeirõl járnak be foglalkozásainkra: Gyuláról, Békéscsabáról,
Dévaványáról, Kétegyházáról, Mezõkovácsházáról,
Battonyáról, Tótkomlósról, Szarvasról, sõt Budapestrõl is.
Fontos feladatnak tartjuk:
– a betegek, rehabilitáltak és hozzátartozóik
pszichoszociális támogatását,
– laikus, önsegítõ módszerek ismertetését,
– betegek és hozzátartozóik megismertetését a
klubbal. A korábban mûtött személy reményt ad frissen mûtött társának és ez nagyban elõsegíti a rehabilitációt.
– Orvos-beteg találkozók és elõadások, bemutatók szervezését.
A klubéletet kirándulások is tarkítják, melyekre a települések szétszórtsága miatt általában kisebb
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csoportokban kerül sor. (Ópusztaszer, Gödöllõ, lovas fogattal gyulai városnézés.)
Kapcsolatunk a Rákbetegek Országos Szervezetével, a Rák Ellen az Emberért, a Holnapért! Társadalmi alapítvánnyal, a Békés megyei Rákbetegekért Alapítvánnyal jó. Támogatnak bennünket. A
Rákbetegek Országos Szervezete az anyagi támogatáson túl a Béres alapítványtól kapott cseppekkel is
segíti a klubot.
A Rák Ellen az Emberért, a Holnapért! Társadalmi alapítvány alsóõrsi „Kuczogi” pihenõházában
– elõzetes írásos jelentkezés alapján – egyhetes turnusokban nyaralhatunk.
A bakonyszücsi Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthonába minden évben elmennek a klub
tagjai. Az intézményt dr. Bakos-Tóth Márta orvospszichológus vezeti. Az általa tartott csoportos foglalkozások sokat segítenek a rehabilitációban. A szállásért, ellátásért nem kell térítési díjat fizetni, ezért
ide minden gyógyult, gyógyulni vágyó, valamint pártoló tag eljut.
Az önkormányzatok tudnak a klub mûködésérõl.
A nagyobb rendezvények fõleg Gyula város önkormányzatát érintik, mivel a klub székhelye Gyula.
Minden évben részt veszünk a „Híd séta” nevû
rendezvényen, melyet a Megyei Vöröskereszt szervez.
A betegek és gyógyult betegek nagyon nagy mûtéten estek át, életvitelük megváltozott. Nõiességükben károsodtak, s ezt nagyon nehéz feldolgozni. Ebben segít a szervezet. Minden tagja egyenrangú, mindenki tegezi egymást. Családias, baráti az összejövetelek légköre.
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Véleményem szerint szükség van Magyarországon ilyen és ehhez hasonló szervezetekre. A betegek gyógyulásához jelentõsen hozzájárulnak összejöveteleik, melyekkel nagymértékben megelõzhetõ a
depresszió, az életrõl való lemondás, az önsajnálat.
Jó példát mutatnak egymásnak.
Végezetül: A klubban a tagok – gyógyultak,
gyógyulók, önkéntes segítõk – talán a legnehezebb
órákon segítik át a beteget azzal, hogy feltárják magukat: „Nézd, én is átestem mindazon a szenvedésen, ami elõtt állsz, és íme, itt vagyok, szebben, boldogabban, mint azelõtt, mert célom lett segíteni rajtatok, ahogyan rajtam is segítettek.
A jubileumi összejövetelen dr. Becsei László, a
Békés Megyei Központi Kórház fõigazgató fõorvosa gratulált a 30 éves évfordulóhoz és biztosította a
klubot a kórház további támogatásáról.
Máté Gizella, a Rákbetegek Országos Szervezetének elnökhelyettese méltatta az évfordulót, és bemutatta az országos szervezetet.
Az onkológiai ellátás 30 évérõl dr. Pikó Béla
centrumvezetõ fõorvos tartott tájékoztatót, melyet
a jelenlévõk nagy figyelemmel hallgattak. 30 év nagy
idõ. A kezdetektõl napjainkig nagy fejlõdésen ment
át az onkológia.
Ezt követõen dr. Tóthné Lacza Zsuzsanna egy
különleges filmet jelentett be. „Apolka” egy ismeretterjesztõ film az emlõrákról, melynek fõszereplõi
Moór Marianna és Koncz Gábor.
A klubtagok nevében özv. Faniszló Józsefné beszélt arról, hogy mit jelent nekik ez a közösség,

mennyi lelki támaszt
kapnak egy-egy találkozástól, beszélgetéstõl ebben a baráti, családias
légkörben.
Csikósné Mácsok
Erzsébet megköszönte a
jelenlévõknek, hogy eljöttek, mindenki egy emléklapot és egy szál virágot kapott, hogy sokáig
emlékezetes legyen ez az
ünnepség.
A születésnapi torta
és a vendéglátás után kisebb csoportokban kötetlen beszélgetések folytak, méltatva az elmúlt 30
évet.
Seres Istvánné
klubvezetõ
Daganatos Betegek és
Barátaik Klubja
seresistvanne@invitel.hu
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VILÁGNAPOK – JELES NAPOK – ÜNNEPEK
Környezetvédelmi Világnap – június 5.
A tavaszi elsõ virágokat – ha olyan helyen járunk
– talán észrevesszük! Az elsõ hóvirágot, a téltemetõt, majd az oly csodálatos illatú ibolyát, gyöngyvirágot, és még sorolhatnám tovább, hogy Földünk mi
mindennel ajándékoz meg napról napra.
Kórházunk parkjában is megtalálhatóak ezek az
ajándékok, még ha nem is vesszük észre, nem is becsüljük sokra õket. A Környezetvédelmi Világnapon,
június 5-én, évrõl évre felhívjuk a figyelmet a természet és környezet védelmére, múló kincseink megbecsülésére.
Egy nap az élet?! Miért nem jut figyelem a többi 364 napra is? Hiszen azokon a napokon is élni
kell. Élni kell gyermekeinknek, unokáinknak is azt
az életet, amit mi kaptunk örökségül és amit tovább
kell adnunk nekik. A növényzet ma még az életünk
kulcsa. A tudományok jelen állása szerint ma még
a növényvilág biztosítja az élõvilág létezéséhez szükséges oxigént és a táplálékot. Mindennapjainkban,
amikor bosszankodunk, hogy miért kell kapálni,
vetni és szüretelni, füvet nyírni és lombot szedni,
nem jut eszünkbe, hogy egy mély sóhajtás mennyi
munkát jelent a növényeknek? Valóban, mennyit
kell dolgozzanak, hogy „lélegzésükkel” kórházunk
fái megtermeljék az évi 380 tonna oxigént, és megkössenek a lombjaikkal 140 tonna port, levegõben
lebegõ mindenféle mérgezõ és nem mérgezõ anyagot. A nagy forróságban árnyékot adnak betegeknek, egészségeseknek, öregnek és fiatalnak egyaránt! Búvóhelyet adnak a madaraknak és õk szép
nászcsicsergéseikkel ajándékoznak meg minket. A
parkban, dolgunk után sietve felnézünk-e a lombkoronára, hogy egy kis nyugalmat lopjunk annak

zöldjébõl? A gesztenyék virágszirmai hetekig csendesítik lépteinket a járdákon, utakon, és ha eljön az
õsz, sárga levelei susogva ernyõznek alá, hogy szõnyeget adjanak fáradó lépteinknek. Kórházunk és
a többi kórház parkja is a gyógyulás elsõ lépcsõje!
A szép, gondozott park a lelki egyensúly tartóoszlopa, reményt keltõ nyugalmával és szépségével. A
búcsúzás közeledtével – mert az is eljön az örök
igazság vakító fehérségével – a padon ülve a zöld
ezernyi árnyalata kell, hogy nyugalmat árasszon a
hosszú út elõtt, hogy könnyebb legyen itt hagyni
szeretteinket, remélve sorsuk jóságát.
A Föld életet ád. Ezt a nemes erejét védjük, óvjuk az év minden napján! Ne kötelességbõl, hanem szeretetbõl, Isten adta szeretetbõl. Kézen fogva, egymást segítve tegyünk
meg mindent, hogy a környezetvédelem napja 365 napig tartson, évente!
Legyen mindenhol virág! A virág az kell!
Kell az anyáknak, akik a szívük alatt hordozzák gyermekeinket. Kell a gyermekeinknek! Kell a szerelmünknek! Kell a kalapunkba és a hajtókánkba is! Kell virág az emlékezésnek és kell minden embernek, legalább
egy szál! A virágnak ott a helye a születésnél és az elmúlásnál, gondoskodjunk róla,
hogy ez így is legyen! Amen!
Pomázi Ferenc – fõkertész
BMKK parkfenntartás
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Június 14-én az önkéntes véradókat ünnepli a világ

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a
Nemzetközi Vöröskereszt kezdeményezésére 2004
óta június 14-e a Véradók Világnapja. Immár 14 éve,
ezen a napon, Karl Landsteiner az ABO vércsoport
rendszer felfedezõjének születésnapján, tisztelgünk
azon több millió ember elõtt, akik önzetlen adományukkal, vérükkel, életet és reményt adnak beteg embertársaiknak.

Emberek milliói olyan személyeknek köszönhetik életüket, akikkel soha nem találkoztak, akik szabad akaratukból, ellenszolgáltatás nélkül adtak számukra vért.
Magyarországon ezen a napon nagy hangsúlyt
fektetünk az új és a fiatal véradók köszöntésére és
ünneplésére, mivel rendszeres és többszörös véradóinkat a nemzeti Véradók Napján, november 27-én
ünnepeljük hosszú évtizedek óta.

Az alábbi két verset véradóink írták:
Hatházi Tibor verse nagyon szépen leírja a véradás sokszínûségét:
Véradás
Véradók tiszteletére!
Volt ma sok ember vért adni,
rászorulóknak legyen mit adni.
Önzetlenül adták volna a vért,
nem mindenkinél találtak ért.
Sok ember segítségre várva,
kezét felénk kitartással tárva.
Egészségben öröm mindig lenni,
más emberekkel valami jót tenni.
Vannak páran, akik rosszul lettek,
miután ezáltal másokkal jót tettek.
Nem tudja senki, mikor lesz ráutalva,
nem marad el soha senkinek a jutalma.

Náhóczki János soraival szeretném megköszönni, a
rászoruló betegek nevében, kórházunk véradó munkatársainak gyors és önzetlen segítségüket:
Ember vagy!
Mi ez a pár
csepp vér? Neked szinte semmi!
De másnak e néhány csepp, az
életét jelenti.
Kevésbõl lesz
sok, sokból pedig
tenger,
S tengernyi vérrel már segíthet
az ember.
Láttad már haldokló, lázas gyermek arcát?
Ki életéért vívta esélytelen harcát?
Néztél már reménnyel teli kis szemébe?
Kezedet adtad már gyönge kis kezébe?
S ugyanaz a gyermek, néhány hónap múlva,
Erõs kis kezével, a homokozót túrta.
Mert volt aki segített! A vérét adta érte!
Ha most így láthatná, mondaná: Megérte!
Egy tûszúrás a karon, csak pár csepp a tengerbõl,
S újra élet lehet, a halódó életbõl.
Hálát ezért ne várj, nincs idõ arra,
Életéért harcol, ki véredet kapja.
Magadnak légy hálás, hogy segítettél élni,
Reményteleneknek, életet remélni.
Nem lettél ünnepelt, magam is belátom,
De új életet adtál, s ember vagy barátom!
dr. Rus-Gal Gabriela
osztályvezetõ fõorvos
Pándy Kálmán Tagkórház
Transzfúziológiai Osztály
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BESZÁMOLÓ TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEKRÕL
XVI. Gyulai Endokrin Szimpózium
2017. június 23-án került megrendezésre a XVI.
Gyulai Endokrin Szimpózium (GYES) a BMKK
Pándy Kálmán Tagkórház Endokrinológiai munkacsoportjának szervezésében.
Az elsõ szimpóziumot dr. Iványi János Tanár úr
szervezte 1987-ben, azóta kétévenként megrendezzük.
Az elsõdleges célunk a rendezvénnyel kapcsolatban
már induláskor is az volt, hogy a hallgatóság új, elsõsorban a gyakorló orvos számára hasznos információkat szerezzen endokrinológiából. Mindig törekedtünk arra, hogy a szakmában elismert elõadók tartsanak továbbképzõ jellegû referátumokat. A rendezvényt
ebben az évben is akkreditáltattuk. Az elõadók az ország 4 orvosegyetemének reprezentánsai voltak.

Dr. Becsei László fõigazgató fõorvos úr megnyitója után dr. Pocsay Gábor köszöntötte a hallgatóságot. Ezt követõen indult 2 részben a szakmai program.
Az elsõ elõadásban Gellén Balázs tanár úr (SZTE)
beszélt a gyerekkori növekedési zavarokról. A ritka genetikai betegségek mellett részletesen ismertette a
Turner szindróma klinikumát, majd a GH terápiát.
A második elõadó Bodor Miklós tanár úr volt
Debrecenbõl, aki a pajzsmirigy göbök differenciál diagnosztikájának és kezelésének jelenlegi szakmai
irányelveit ismertette. A gyakorló orvos szinte endokrinológusnak érezhette magát az elõadás után.
Mezõsi Emese professzor nõ elõadása szinte folytatása volt az elõzõnek. Õ a pajzsmirigy rákok megoldatlan kérdéseit feszegette elõadásában interaktív
módon. Saját, bonyolult eseteit ismertette a hallgatósággal és kikérte a véleményünket is a diagnosztikával és a kezeléssel kapcsolatban.
A negyedik elõadást Tóth Miklós professzor úr

(SE) tartotta, aki a neuroendokrin daganatok komplex kezelésének jelenlegi helyzetérõl számolt be. Az
elõadásból megtudhattuk, hogy nagy elõrehaladásról
tudunk beszélni a terápiát illetõen, de a kedvezõ eredményeket egyelõre külföldi, elsõsorban svájci centrumok segítségével lehet csak elérni. A professzor úr állítása szerint Magyarországon is adottak lennének a
feltételek a speciális terápiás beavatkozásokra, de ez
még nem mûködik a gyakorlatban.
A szakmai programot ezt követõen a szponzoroknak köszönhetõen egy kiadós büfé ebéd követte.
A délutáni programot Valkusz Zsuzsanna tanárnõ (SZTE) kezdte, aki a hypopituitarizmus felismerésérõl és kezelésérõl beszélt. Szokásához híven röviden, tömören, érhetõen és lényegre törõen tartotta
meg elõadását. A korrekt hormonpótlásra helyezte a
fõ hangsúlyt.
A következõ elõadó Lakatos Péter professzor
(SE) volt, aki a D-vitaminnal kapcsolatos új ismereteket mondta el. Felhívta a figyelmet a D-vitamin pótlás szükségességére és külön hangsúlyozta a D-vitamin hiányra veszélyeztetõ állapotokat és betegségeket,
ahol mindenképpen ajánlott a szûrés. A szubsztitúcióval kapcsolatban elmondta, mindegy, hogy milyen
formában történik, csak alkalmazzuk.
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Ezután Bajnok László professzor (PTE) beszélt
a másodlagos hipertóniák diagnosztikájáról. Külön
foglalkozott elõadásában a primer aldosteronizmus
diagnosztikájában alkalmazandó renin/aldostaron hányadossal.
Az utolsó elõadó Tabák Gy. Ádám tanár úr volt
(SE), aki az idõskori cukorbetegség speciális problémáiról tartott elõadást. A rendkívül sok szakmai ismeretet tartalmazó elõadásban részletesen beszélt az
idõs kor sajátosságairól, amelyek befolyásolják a betegek ellátását. Elsõsorban az esendõségre, a vesefunkció beszûkülésére és a hypoglikémiára hívta fel a figyelmet.
A szimpóziumon 82 regisztrált résztvevõ töltötte
ki a tesztet.
dr. Dudás Mihály
osztályvezetõ fõorvos
Pándy Kálmán Tagkórház I. sz. Belgyógyászat

Gyermekorvos továbbképzés
A gyulai Gyermekosztály 2013-óta szervez egy
tavaszi és egy õszi továbbképzõ délutánt, nemcsak
gyermekorvosoknak, hanem az érdeklõdõ társzakmák képviselõi és a szakdolgozók számára is.
2017. június 15-én délután az Árvay teremben találkoztunk, ezúton is köszönjük kollégáink megtisztelõ figyelmét és részvételét. A ballagások és tavaszi kongresszusok zivatarában 71 regisztrált hallgatóval dicsekedhetünk.
Gyermekkorban is gyakran szembesülünk mellkasi panaszokkal. dr. Ladányi Anikó fõorvosnõ a
kardiológiai okokról adott áttekintést követõen saját beteganyagából mutatott be igen érdekes, a szakirodalmi adatok alapján ritka kórképeket. Az általa
prezentált mellkas Rtg és EKG felvéltelek igazi szakmai „nyalánkságnak” számítanak.
Dr. Novák Zoltán gyermekpulmonológus professzor is merészen rugaszkodott el az elõadók biztonsági zónájától. A mellkasi panaszok hátterében
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leggyakrabban megjelenõ bronchitisek, pneumonia,
asthma bronchiale tankönyvi információkból színes,
csak tapasztalati úton megszerezhetõ ismeretanyaggá váltak. A speciális és gyulladásos tüdõbetegségek
differenciáldiagnózisához is kaptunk segítséget.
Bár a technika ördöge dolgozott, dr. Kovács
Lajos klinikai tapasztalattal rendelkezõ pulmonológuson nem tudott kifogni. Bronchológiai vizsgálatok indikációs területét ismertetve nem sikerült minden videót lejátszani, de szemléletes elõadása ezt
pótolta.
Az égetõ problémát jelentõ obesitas és hypertonia prevenciójának és kezelésének alappillére a
megfelelõ diéta. Mindenki elszörnyülködik és megijed a szénhidrát és kalória szükségletek számolásától. Gyakran ez szab gátat a szülõi együttmûködésnek. Seresné Szabó Ágnes dietetikus szó szerint kézzelfogható mennyiségi útmutatókkal látott el bennünket.
Az októberi továbbképzésünkön terveink szerint
az alternatív „csodaszerekrõl”, anaemiák differenciáldiagnózisáról, gyermekkori obstipációról, valamint
az örökzöld folyadékterápiáról, dehydrálásról hallhatunk elõadásokat.
dr. Mózes Katalin
adjunktus
Pándy Kálmán Tagkórház Gyermekosztály

XLVIII. Egészségügyi Szakdolgozók Országos
Kongresszusa
2017. június 28-30. között került megrendezésre
a XLVIII. Egészségügyi Szakdolgozók Országos
Kongresszusa, melynek idén Kecskemét adott otthont.
A kongresszus megnyitása – köszöntök, ünnepi
mûsor – után került sor „Az egészségügyi dolgozó,
mint kreatív ember” címû kiállítás megnyitójára,
melyen kórházi dolgozók, amatõr képzõmûvészek
alkotásait láthatta a közönség.
A rendezvényen évrõl-évre nõ – idén 600-nál is
több volt – a résztvevõk száma. 15 szakmai kiállító,
50-nél több elõadás együttesen járult hozzá a rendezvény magas szakmai színvonalához. A Békés Megyei
Központi Kórház szakdolgozói: dr. Sárosiné Höh
Henriette, a Központi gyógytornász szolgálat vezetõje, Halász Emese, a Szociális iroda vezetõje, Kuti
Árpádné Romvári Éva, a Stroke osztály fõnõvére és
Gerebenics-Szín Rózsa egészségfejlesztõ mentálhigiénikus elõadásokkal képviselték intézményünket.
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SEMMELWEIS IGNÁC EMLÉKEZETÉRE
Ünnepségek a Békés Megyei Központi Kórházban
I. Pándy Kálmán Tagkórház Gyula – Árvay-terem
„Nem szívesen emlékeztek rá. A család azért
nem, mert kissé árnyékba
borította tisztes polgári
hírnevüket: illetlenül fölhergelte a fél világ tudósait, aztán még illetlenebb
módon elmegyógyintézetben halt meg.
A barátok azért nem,
mert nem voltak barátai.
A magyar orvosok
azért nem, mert szíven
szúrta az egész orvosi rendet: azt tanította, hogy gyógyítás helyett épp az orvosok ûzik halálba pácienseiket.
A külföldi szülészek
azért nem, mert könyvében
és nyílt leveleiben igen erélyesen móresre tanította õket.
Így állt a helyzet akkor, amikor Semmelweis
1865-ben meghalt. Szánakozással, de megkönnyebbüléssel vették tudomásul korai halálát. Akik tanítását
megértették, azok is megkönnyebbültek: nem nyugtalanította tovább a lelkiismeretüket.
Özvegye fölvette a Szemerényi nevet, a szülõházakban elhanyagolták az aszeptikus prevenciót s ismét sûrûn haltak a gyermekágyas anyák; az orvosok
megfeledkeztek róla, vagy úgy tettek, mintha nem
emlékeznének rá.” [Benedek István: Semmelweis és
kora, Bp.: Gondolat K. 1973].
Aztán a századfordulón, az aszepszis megvalósításának korszakában újra felfedezték nevét és tanításait – még ha nem is kellõ elismeréssel. Akkor a

iatrogen fertõzés megállításának korszakalkotó felfedezését Listernek tulajdonították pusztán azért,
mert Semmelweis – bár aszeptikus koncepciója, mely
a megelõzés, védekezés mechanikai és vegyi módszerét egyaránt magában foglalta – nem tudott vele új
korszakot teremteni az orvoslásban.
Másfél évszázaddal késõbb – napjainkban – már
senki nem vitatja Semmelweis igazát, elévülhetetlen érdemeit, sõt nem csak hazai, de világviszonylatban sem
kérdés már a kézhigiéné nélkülözhetetlensége a gyógyításban. Semmelweis Ignác emlékére 1992 óta minden
év július 1. az egészségügy legrangosabb ünnepe, 2011
óta pedig – a 2003. évi LXXXIV. Törvény 15/B. §-ával
való kiegészítését követõen – munkaszüneti nap a magyar egészségügyben.
Errõl is beszélt dr. Becsei László fõigazgató fõorvos 2017. június 30-án a Pándy Kálmán tagkórház
Árvay-termében, ahol 13 órakor kezdetét vette a
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Semmelweis-nap. Idén valóban „nap”-ról beszélhetünk, hiszen több helyszínen rendezett ünnepség-sorozat részesei lehettek a Békés Megyei Központi
Kórház munkatársai. A gyulai ünnepségen dr. Becsei
László Semmelweis méltatása mellett beszélt a két
intézmény integrációját követõ helyzetrõl, az egészségügyiek elismerésének várható fejleményeirõl.
Ezt követõen a már hagyományosan sorra kerülõ
kinevezések átadása következett.
Adjunktusi kinevezést vehetett át: dr. Danyi Julianna (Gyermekosztály), dr. Kolozsi Anita (Gyermekosztály), dr. Laduver Anita (Reumatológia), dr.
Marosán Péter (Traumatológia), dr. Nagy Beáta (Gégészet), dr. Paczadzisz Diána (Sebészet), dr. Pocsay
Réka (Infektológia), dr. Seres Ábel (Infektológia), dr.
Veréb Blanka (Klinikai Onkológia), dr. Zahorán Ágnes (Reumatológia).
Fõorvosi kinevezést kapott: dr. Gazdag Andrea
(I. Belgyógyászat), dr. Juhász Lajos (Szülészet-Nõgyógyászat), dr. Laczó Ibolya (Klinikai Onkológia),
dr. Nagy Ágnes Krisztina (Klinikai Onkológia), dr. Solti
Árpád (SBO).
Fõiskolai docensi kinevezést kapott: dr. Párducz
László (Szülészet-Nõgyógyászat) és dr. Pásztor Pál
nyugalmazott sebész fõorvos.
Ezután következett a munkájukat kimagaslóan
végzõ munkatársak jutalmazása.
Egészségügyi Miniszteri elismerõ oklevelet kapott: Elekné Kiss Barbara (Aktív Tüdõgyógyászat)
és Kádárné Szabó Ildikó (Otthonápolási Szolgálat)
Kórházért elismerést vehetett át: dr. Suhajda
János fõorvos (Szülészet-Nõgyógyászat), Balogh
Józsefné mûtõs asszisztens (Érsebészet) és Király
Józsefné könyvelõ.
Fõigazgató fõorvosi dicsértet kapott: dr. Fekete
Klára (Pszichiátria), dr. Lakatos Piroska (Infektológia), Elekné Kiss Barbara (Aktív Tüdõgyógy-

11

ászat), Kaszonyiné Páger Éva (Általános Sebészet),
Ködmön Zoltánné (Patológia), Patkás István (Ápolási Osztály), Szatmári Józsefné (Krónikus Tüdõgyógyászat), Szilágyi Istvánné (Stroke Osztály), Üveges Edit
(Központi Mûtõ), Borsós Zoltán (Élelmezés).
A Semmelweis-napok alkalmával minden évben
nagy tisztelettel és elismeréssel köszöntik rendszeresen vért adó munkatársainkat. 2017-ben
10-szeres véradó: Boldog Zsuzsanna (Élelmezés), Fábián Mária (Pszichiátria), Frank Petra (Pszichiátria), Gerebenics István (Szállítás), dr. Petrovszki
Irén (Reumatológia), dr. Regõsné Szabó Irma (Vérellátó Állomás), Rostás Tibor (Házi nyomda), Sisák
Attiláné (Élelmezési Osztály), Szilágyi Roland (SBO).
15-szörös véradó: Boldóczki Erika (SzülészetNõgyógyászat), Erdei Õrs Zsombor (SBO), Földesi
Zoltán (Intenzív Osztály), Koléner Rozália Hajnalka (Központi Takarító Szolgálat), Kovácsné Horváth
Erzsébet (Központi Laboratórium), Polgár Gabriella (Igazgatás), Szatmáriné Schall Anikó (Rendelõintézet), Turcsán Krisztina (Reumatológia), Vadiné
Vass Erzsébet (Kardiológia Invazív).
20-szoros véradó: Erdei István (Gazdasági Osztály), Erdélyi Zsolt (Számítástechnika), Gólya Gergely
(Pszichiátria), Jantyik Tiborné (Légzésrehabilitáció),
Málik Istvánné (Légzésrehabilitáció), Schriffert Márton (Szállítás), Szitás Károlyné (Szeghalom),
30-szoros véradó: Beliczai Dénes (Gazdasági
Osztály), Laukó Mátyás (Traumatológia), Ruha
Gergelyné (Szeghalom),
40-szeres véradó: Oláh Balázs (Gazdasági Osztály)
50-szeres véradó: Mátyási Károly (Szülészet-Nõgyógyászat),
60-szoros véradó: Nagy Ferenc (Traumatológia).
Az ünnepi program a Szózat hangjaival és állófogadással zárult a Pándy Kálmán Tagkórház Árvaytermében.
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Ünnepségek a Békés Megyei Központi Kórházban
II. Réthy Pál Tagkórház Békéscsaba – Csaba Park, Rendezvénycsarnok
Békéscsabán a Semmelweis-napi események már
délelõtt megkezdõdtek, amikor felavatták dr. Réthy
Pál új sírhelyét és síremlékét.
„Méltó sírhelyet és síremléket kapott dr. Réthy
Pál orvos. A békéscsabai kórház alapítója emléke
elõtt 2017. június 30-án délelõtt adóztak a Berényi
úton található Felsõvégi evangélikus temetõben.
„Ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire
becsüli a múltját, nézd meg a temetõit” – idézte Széchenyi Istvánt Szarvas Péter polgármester. A városvezetõ emlékeztetett arra, hogy a helyi kórház és az
önkormányzat két évvel ezelõtt kezdeményezte,
hogy a már lezárt Bajza utcai, ún. Bogárházi temetõben nyugvó intézményalapítónak méltó sírhelyet
keressenek. A kezdeményezéshez támogatóként csatlakozott a helyi Evangélikus Egyházközség is. A sírhely környezetének rendbetételét a Lokálpatrióták
Csabai Egyesülete vállalta. Szarvas Péter rámutatott,
hogy egy adott közösség fontos szellemi tájékozódási
pontjául szolgálnak neves alakjainak síremlékei.
Dr. Becsei László, a Békés Megyei Központi
Kórház fõigazgatója felvázolta dr. Réthy Pál szakmai életútját. Az ünnepség résztvevõi megtudták,
hogy Réthy nagy szerepet játszott például a megyé-

ben uralkodó himlõjárvány megfékezésében, legmaradandóbb tette pedig a csabai kórház 1847-es alapítása volt. Az intézmény fõbejáratánál Mladonyiczki Béla szobrászmûvész alkotása emlékeztet dr.
Réthy Pál munkásságára.
Az új síremléket Kutyej Pál evangélikus lelkész
áldotta meg. A délelõtti ünnepséget, amelyen a
Réthy család több tagja is részt vett, Liszi Melinda
színmûvész verssel, Kis Anna és Szabó Lilla pedig
Telemann muzsikájával tette emlékezetesebbé.”
(http://www.bekescsaba.hu/index.)
A Semmelweis-nap Békéscsabán 18 órakor folytatódott a Csaba Park rendezvénycsarnokában. Az
impozáns környezet által körülölelt csarnok több száz
vendég befogadására alkalmas. Szükség is volt a hatalmas helyre, hiszen sorra érkeztek a vendégek és
este 6-ra szinte teljesen megtelt az épület a gondosan elõkészített ülésrend szerint. A Réthy Pál Tagkórházban ugyanis hagyomány, hogy a Semmelweisnapi ünnepség részeként vacsorán látja vendégül a
menedzsment az intézet valamennyi munkatársát.
A hivatalos program azonban itt is az ünnepi
köszöntõvel kezdõdött. dr. Becsei László fõigazgató fõorvos ünnepi beszéde kezdetén szomorú köte-
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25 éve: dr. Túri Klára háziorvos, dr. Ferenczi Attila Mihály háziorvos, Bimbó Katalin asszisztens,
Kerepeczkiné Virág Ágnes asszisztens, Knyihárné Varga
Tünde Erzsébet körzeti nõvér
30 éve: Kanalas Lászlóné körzeti nõvér, Komoróczky Edit háziorvosi szakasszisztens-felnõtt szakápoló
52 éve: dr. Mosonyi Zsófia nyugalmazott fogorvos

lességének tett eleget, amikor bejelentette, hogy idén
sajnos három kiváló munkatárssal kevesebben vannak a jelenlévõk. Kérésére a vendégek egy perces
néma felállással tisztelegtek dr. Gyimesi András, dr.
Tóth Attila és Burján Máriára emléke elõtt.
Ezután Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere mondott köszöntõt, aki Teréz Anya szavait idézve emelte ki a szeretet fontosságát az orvoslásban és
az ápolásban: „Nem az számít, hogy mennyit adunk,
hanem, hogy azt mekkora szeretettel tesszük”.
A köszöntõk után az elismerések, jutalmak átadása következett:
„Békéscsaba egészségügyéért” kitüntetést
vehetett át dr. Varga Márta gasztroenterológus, a
Belgyógyászati-Gasztroenterológiai Osztály vezetõje, a Belgyógyászati mátrix vezetõ fõorvosa és Veres Miklósné vezetõ
asszisztens (Rendelõintézet).

A kitüntetések átadása után a Tudományos Bizottság, a Szakmai Vezetõ Testület és az osztályvezetõ fõorvosok által is támogatott adjunktusi és fõorvosi kinevezések következtek. A kinevezéseket
dr. Becsei László fõigazgató fõorvos, az okleveleket – a Magyar Orvosi Kamara Békés Megyei Területi Szervezete nevében – dr. Varga Márta fõorvosnõ adta át.
Adjunktusi kinevezést kapott: dr. Bánfi Nikolett
(I. sz. Belgyógyászat), dr. Bótyik Balázs (II. sz. Belgyógyászat)
Fõorvosi kinevezést vehetett át: dr. Taybani Zoltán Jamal (II. sz. Belgyógyászat).
A dr. Réthy Pál Tagkórház által alapított legmagasabb elismerés a „Réthy Pál emlékérem”, mely
évente egy alkalommal, a Semmelweis-napi ünnepségen kerül átadásra. Az emlékérmet az az orvos
vagy gyógyszerész kaphatja, aki hosszabb idõn ke-

„Békéscsaba Hûségdíj” kitüntetést az egészségügyi alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedõ azon
háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok
és az Õ munkájukat segítõ szakdolgozók kaphatják, akik az egészségügy
területén 25, vagy ennél
több éve dolgoznak Békéscsaba városában:
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resztül színvonalas szakmai tevékenységet végzett,
tudományos és gyógyító munkája a szakterület és az
intézmény hírének és elismerésének növeléséhez bizonyíthatóan hozzájárult, emberi, közösségi és vezetõi magatartásában is példaképpé vált.
A Tudományos és Oktatási Bizottság és a Szakmai Vezetõ Testület egyhangú döntése alapján a díjat 2017. évben dr. Tébi Károly – tüdõgondozó vezetõ fõorvos kapta.
A „Kórházért emléklap”-ot annak a dolgozónak
ítélik oda, aki hosszabb idõn keresztül tanúsított kiemelkedõ szakmai munkát végez, emberi magatartása példamutató, tevékenysége az adott területen bizonyíthatóan az intézmény jó hírét növelte.
2017-ben ezt az elismerést kapta: dr. Baji Sándor, a Gyermekosztály osztályvezetõ fõorvosa, Kovács Erzsébet mûtõs szakasszisztens és Rajtár
Jánosné citológiai szakasszisztens.
2017-ben Fõigazgató Fõorvosi Dicséretet kapott:
az I. sz. Krónikus Belgyógyászati Osztály kollektívája, dr. Csanádi István (Ortopédia osztály), dr. Szabó
Tibor adjunktus (Sürgõsségi Betegellátó Osztály),
Hoffmann Tünde asszisztens (Nõgyógyászati szakrendelés), Ilyés Jánosné adminisztrátor (Radiológia
Osztály), Matus Zoltán beteghordó (II. sz. Belgyógyászat), a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály kollektívája, Sipos Attila ápoló (Ápolási Osztály),
Szûcsné Futó Irén Cecília ápoló (Sebészeti osztály),
Uhljár Károly informatikai csoportvezetõ (Mûszaki
és Informatikai Osztály).
A dr. Réthy Pál tagkórházban is elismeréssel
köszöntik minden évben Semmelweis-napon a több-

szörös véradó munkatársakat. Idén az alábbi dolgozókat ünnepelték:
15-szörös véradó: Csák Imre (Kórházhigiéné)
20-szoros véradó: Kudri Brigitta (Rehabilitációs
osztály)
30-szoros véradó: Dér Mónika (Rehabilitációs
osztály)
40-szeres véradó: Fürj Klára (Központi steril)
Semmelweis nap alkalmából 2017. július 03-án az
Emberi Erõforrások Minisztériumában díjátadó ünnepségre került sor, ahol Miniszteri Elismerõ Oklevelet vehetett át: Komárominé Szabó Magdolna mûtõs szakasszisztens
2017. június 23-án a Gál Ferenc Fõiskola Egészség- és Szociális Tudományi Kara kimagasló oktatói
tevékenységéért címzetes fõiskolai docens címet adományozott dr. Baji Sándor csecsemõ- és gyermekgyógyász osztályvezetõ fõorvosnak.
A Semmelweis-napi
ünnepség hivatalos programja után a Csabai Színistúdió növendékei szórakoztatták a jelenlévõket. A
társulat 1992-ben alakult
azzal a céllal, hogy az általános- és középiskolás korosztály közelebb kerülhessen a színház világához. A
csoport 2011-ben Csokonai
Vitéz Mihály közösségi-díjban részesült, 2013-ban pedig a Vállalkozók Országos
Szövetsége Príma-díjjal jutalmazta munkájukat.
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A Junior Zrt. felajánlásának köszönhetõ finom vacsora után az önfeledt szórakozáshoz és tánchoz a zenét az Antovszki Band szolgáltatta.

A Semmelweis-napi fotókat
Márton Gabriella készítette.
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Így ünnepelt a Békés Megyei Központi Kórház
2017. június 30-án – Semmelweis Ignác emlékezetére.
„A természet adományait kedve szerint jóra
vagy rosszra fordítja. A tiszta humanizmus, a mély
szánalom az emberek szenvedései iránt, amit a természet ennek a legnemesebb fiának adott, az embereknek is a legnagyobb jótéteménye volt. Ezek az érzések adták az alapösztönzést kutatásaihoz. Vérzõ

REKREÁCIÓ

szíve és mélyen érzõ lelke nélkül ártatlan asszonyok
ezrei és tízezrei legszentebb kötelességük teljesítésének áldozatául estek volna… Szülõházáról messzire hirdeti a felírás: Itt született … az anyák megmentõje.” [Theo Malade: Semmelweis, az anyák megmentõje: A legnagyobb magyar orvos életregénye,
Bp.: Tinta K., 2000.]
Tölgyesi Ágnes
tolgyag@bmkk.eu

A BIBLIAKÖRREL

A gyulai kórházban 1998 óta mûködõ kórházi
dolgozók bibliaköre idén is rekreációs héten vett
részt a Bihar-hegységben július 3-ától. A sípályájáról ismert Vetrop-hágó kiváló elcsendesedési és kirándulási lehetõséget biztosít csodás természeti környezetben. Nem véletlenül választottuk harmadik alkalommal is csendes hetünk színhelyéül. Reggel és
este áhítat gondoskodott a lelkünk, nap közben pedig túrázás a testünk feltöltekezésérõl. Közösen választott témánk az imádság volt, a meghallgatott és
a meg nem hallgatott, vagy kérésünkhöz képest másképp teljesült imádságok. Naponta hallhattuk a jézusi biztatást: „Kérjetek, és adatik nektek, keressetek,
és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek.” (Máté
evangéliuma 7. rész 7. vers) Hitünket erõsítette, amikor megosztottuk egymással személyes megtapasztalásainkat és naponta többször is lehetõségünk volt
az egyéni és a közösségi megállásra Isten elõtt. A sok
szép ének, a kreatív bibliatanulmányozás, az imasé-

ta, a meghitt beszélgetések és közös étkezések mindmind hozzájárultak lelkünk épüléséhez. Most sem
maradhatott el az „angyalkázás”, aminek lényege,
hogy mindenki húzott egy nevet a résztvevõ bibliakörösök közül, akiért titokban egész héten és már a
csendes hetet megelõzõen is imádkozott, a záró áhítaton pedig személyre szóló igével, három jókívánsággal és csekély ajándékkal köszöntöttük egymást.
Felemelõ és egyben rendkívüli élmény volt végül négy
felekezethez tartozó csoportunk közös úrvacsorázása. A viszontlátás reményében énekeltük az õsi ír áldást: „És míg újra látjuk egymást, erõs kézzel hordozzon az Úr!” – mivel nyári szünet után szeptemberben folytatjuk bibliaóránkat páros héten hétfõnként 16 órától a kórházi kápolnában. Szeretettel várjuk az érdeklõdõket!
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„110 ÉVES A JÓZSEF SZANATÓRIUM”
Dr. Fazekas Özséb telephelyvezetõ fõorvos még
2016 nyarán fotópályázatot hirdetett meg a dolgozók
részére, melynek alapvetõ célja, hogy népszerûsítse
a szanatórium parkjának csodálatos adottságait, természeti szépségeit és épületeit.
További célja egy olyan fotós adatbázis létrehozása, amely bemutatja és az utókor számára is megõrzi a gyönyörû adottságokkal rendelkezõ intézmény
növény- és állatvilágát, õrzött építészeti örökségét.
Szeretné támogatni és inspirálni mindazokat, akik
vágyat éreznek e hobbi ûzéséhez.
Terve, hogy az elkészült természetfotókat, valamint épületekrõl, állatokról növényekrõl bármilyen
technikával készült képeket kiválogatva, a legjobbakat fennállásunk 110 éves évfordulója tiszteletére
képeslapok formájában is megjelenteti.

A földszinti központi folyosón a zsûri által kiválogatott legjobb képekbõl egy kiállítás is megrendezésre kerül, megnyitóját az ünnepi program részeként 2017. szeptember 29-ére idõzítve.
Az elkészült fotók leadási határideje – a négy
évszak figyelembevételével – 2017. május 31. volt. A
pályázatok elbírálása folyamatban van, az elsõ három
helyezett az ünnepségen díjazásra is kerül.
Szeretnénk megosztani mindenkivel a teljesség
igénye nélkül néhány olyan felvételt, amely tükrözi
az általunk minden nap megtapasztalt varázslatot.
Elekné Kiss Barbara
fõnõvér
BMKK Tüdõgyógyászat – Aktív részleg
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KÖNYVAJÁNLÓ
Megjelent: Bedros J. Róbert: Klinikai obezitológia
A Semmelweis Kiadó gondozásában 2017 áprilisában jelent meg
650 oldalon a Klinikai
obezitológia címû
könyv, melynek szerkesztõje Bedros J.
Róbert professzor,
aki az elhízás gyógyításával foglalkozó
MOMOT (Magyar
Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság)
alapítója is (ez utóbbi
az idén ünnepelte alapításának 10. évfordulóját). Az õ kezdeményezésére lett Magyarországon a obezitológia elismert licenc
vizsga.

rült), ami a könyvben részletesen tárgyalásra kerül. Emellett szó esik
a diétás kezelésrõl, a
pszichés vezetésrõl, a
gyógyszeres és mûtéti lehetõségekrõl. A
könyv elemzi az elhízás epidemiológiáját,
élettanát, diagnosztikáját, részletesen tárgyal 30, az elhízással
összefüggõ betegségcsoportot.

Az elhízás a magyar lakosság 60%-át
érintõ betegség. Sajnos a kezelés lehetõségei limitáltak, sokkal
lényegesebb és célravezetõbb lenne a megelõzés. Mind a kezelésben, mind a megelõzésben alapvetõ
fontosságú a mozgásterápia (ahogy ez az
orvosi társaság nevében is kiemelésre ke-

A könyv társszerkesztõi Pados Gyula,
docens, az elhízástudomány országosan
ismert szaktekintélye, és Simonyi Gábor fõorvos. A könyv
szerzõinek névsorában 68 orvos szerepel,
közülük
2
(Jambrik Zoltán és
Márk László) kórházunk dolgozója.
dr. habil Márk László PhD
fõorvos,
c. egyetemi docens
Pándy Kálmán Tagkórház
II. sz. Belgyógyászati Osztály

Házi Hírmondó
a Békés Megyei Központi Kórház elektronikus folyóirata
2017. I. évfolyam 6. szám
Szerkesztõ: Kárpátiné Tölgyesi Ágnes
Orvosszakmai lektor: dr. Boros Zoltán, dr. Szabó Ferenc
Ápolásszakmai lektor: Mészáros Magdolna, Tárkány-Szûcs Zsuzsanna
Anyaggyûjtés: Bondárné Kõvári Matild, Gerebenics-Szín Rózsa, Fábiánné Patai Erika, Kovács Pál
Tipográfia: Pintér István
Szerkesztõség: Békés Megyei Központi Kórház, Telefon: (66) 526-626.
Kiadja a Békés Megyei Központi Kórház, 5700 Gyula, Semmelweis u. 1.
Felelõs kiadó: dr. Becsei László fõigazgató fõorvos

BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ

