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KOSSUTH ZSUZSANNA – NEW YORK, 2018.

„Ember! Hittel hiszek tebenned,
Ember! Forrón szeretlek én.
Te nyomorúságos, hatalmas,
Te végzetes, te forradalmas,
Te halálban is diadalmas
Utód az Isten örökén!”
(Juhász Gyula:
Himnusz az emberhez – részlet)
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MAGYAR EMLÉKEK A VILÁGBAN
NEW YORK

Az amerikai metropoliszban az ottani, március 15-ei magyar ünnepségek keretében avatták fel Kossuth
Zsuzsanna (1817-1854), Magyarország elsõ fõápolónõje tiszteletére emelt emléktáblát. Az egyelõre ideiglenes helyen, a manhattani First Presbyterian Church-ben elhelyezett táblát késõbb Kossuth Lajos legfiatalabb húga sírján állítják fel, íly módon is tisztelegve a 37 esztendõsen elhunyt asszony elõtt. (Kép: Magyar
Fõkonzulátus, New York)
Az emléktábla avatásán Kumin Ferenc fõkonzul elmondta: körültekintõ és elmélyült kutatómunkára
volt szükség ahhoz, hogy megtalálják Kossuth Zsuzsanna sírját, ebben a manhattani templom vezetõsége,
valamint Csorba László professzor is segítette a fõkonzulátus munkatársait.
http://ww2.infovilag.hu/2018/03/19/kossuth-zsuzsanna-new-york
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MAGYAR ÁPOLÓK NAPJA 2018.
Budapest – Duna-Palota
12 éve dolgozom a békéscsabai kórház Nephrológiai osztályán, elõtte Gyulán, a Pándy Kálmán Kórház II. Belgyógyászatán dolgoztam. Idén az a megtiszteltetés ért, hogy február 19-én részt vehettem a
Magyar Ápolási Egyesület által szervezett Magyar
Ápolók Napja országos ünnepségén a budapesti Duna
Palotában.
Nagy várakozással tekintettem az út elé, mert
még sosem jártam ebben a
patinás épületben. Fantasztikus érzés volt, hogy a régi
ismerõsökkel együtt képviselhettük kórházunkat.
Reggel korán indultunk, napsütéses, de hideg
idõben érkeztünk Budapestre. Az ünnepség 11:00 órakor az elnökség – két magyar huszár által felvezetett
– bevonulásával vette kezdetét, majd a Himnusz közös
eléneklése
után
Bugarszki Miklós, a Magyar
Ápolási Egyesület elnöke
nyitotta meg az ünnepi
programot. Ezt követte
Schmittné Makray Katalin
fõvédnöki köszöntõje és dr.
Ónodi-Szûcs Zoltán kedves
gondolatai, majd meghallgattuk a Kossuth Zsuzsanna életét összefoglaló megemlékezést Rákony Gerda, a Miskolci SZC Ferenczi
Sándor Egészségügyi Szakgimnázium tanulójától. A
gimnázium tanulóinak elõadásában láthattunk egy
elõadást is, mely mélyen megérintett. A betegek és
az ápolók szemszögébõl is bemutatták nekünk az érzéseket, melyeket akkor érzünk, amikor kórházban

vagyunk. Nekünk, ápolóknak nem csak munka, hanem hivatás az ápolás, melyet szívvel-lélekkel végzünk, de a betegnek hatalmas lelki megterhelés, vajon meggyógyul-e? A tanulók mûsorának zárásaként
Juhász Gyula Himnusz az emberhez címû versét hallhattuk Puskás Martin elõadásában:
Tudjátok-e, hogy mi az ember?
A por s a végtelen fia,
Istent teremtõ földi szellem,
Kemény pöröly vasvégzet ellen,
Ezer fönséges küzdelemben
Viaskodó harmónia!

Fotó: Tölgyesi Ágnes

Ezután következett a kitüntetések átadása. Kedves
kolléganõnket, Kuti Árpádné Romvári Évát is szólították, aki miniszteri kitüntetést vehetett át. Vele az elmúlt évben a Kossuth Zsuzsanna-emlékév kapcsán ismerkedtem meg. Igazán tisztaszívû, a betegekért, a kórházért mindig kiálló, õszinte
embernek tartom (nem beszélve a sok-sok finom
sütirõl, amivel meglepett
bennünket!) Gratulálunk
Neki a kitüntetéséhez!
Az ünnepi mûsor befejezéseképpen két kislány – a
Haraszti testvérek – Kossuth

nótákat énekeltek.
Köszönöm, hogy részese lehettem az ünnepségnek.
Bajiné Major Tímea
Nephrológia Osztály, dr. Réthy Pál Tagkórház

Kuti Árpádné Romvári Éva
1991 óta gyakorolja hivatását. Kezdetektõl a neurológia vonzotta, így a Pándy Kálmán Kórház I.
Idegosztályán helyezkedett el, mint általános ápoló.
Az akkori oktatási rendszernek megfelelõen a következõ évben elvégezte a felnõtt szakápolói képzést,
majd OKJ ápolói képzést is. Mivel ezek a képzések
munka mellett történtek, így folyamatosan három

mûszakban dolgozott. 2005-ben diplomás ápolói oklevelét vehette át, majd a szakmai képzettségének
megkoronázásaként okleveles egyetemi ápoló lett.
Napjainkig ugyanazon az osztályon dolgozik,
melynek csak a neve változott meg, jelenleg Neurológia-Stroke Osztály. A három mûszakos ápolói állást 2007-tõl fõnõvéri beosztás követte. Fõnõvéri
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munkája mellett jelenleg is vállal mûszakot, ha az
osztály mûködése megköveteli.
Napi munkája mellett a tudományos tevékenységbe is bekapcsolódik. 2006-ban a Nõvér címû folyóiratban jelent meg publikációja „ A koleszterin
szerepe az agyérbetegségek kialakulásában”. Ugyanebben az évben „A stressz szerepe az agyérbeteg-
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ségek kialakulásában” címmel jelent meg munkája.
2000-ben „Agydaganatos betegek ápolása” címmel
tartott elõadást. 1998-ban Szakdolgozói Országos
Kongresszuson „ Mennyit ér az egészség, avagy
preventio vagy rehabilitáció; 1995-ben „A stroke betegek korszerû ápolása a XX. század végén címmel
tartott nagy érdeklõdést kiváltó elõadást.
Elõadásaiból is kitûnik, hogy szakterületét, szakmai munkáját mindig fontosnak tartotta és tartja. Az
évtizedek alatt szerzett tapasztalatát szívesen megosztja másokkal. Mind az elméleti, mind a gyakorlati képzésen résztvevõ hallgatókat precízen, pontosan oktatja, adja át számukra tudását és az ápolói
munka szeretetét.
Szakmai tevékenységét az Ápoláskutatási munkacsoport tagjaként kamatoztatja.
Tagja a Kórházi Dolgozók Bibliakörének.
Szabadidejében szívesen túrázik, szervez kirándulást a kórház ápolói számára.
Az Ápolási Egyesület munkájában aktívan részt
vesz, támogatja az Egyesület munkáját.
Az idei Kossuth Zsuzsanna Emlékévben több
program szervezésében vett és részt, segítette azok
lebonyolítását. ( Emléktúra Kossuth Zsuzsanna szülõházához, Süteménykészítõ verseny).

Fotó: Tölgyesi Ágnes

Fotó: Kuti Árpád
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MAGYAR ÁPOLÓK NAPJA
A BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZBAN
2018. február 20-án került sor a Pándy Kálmán
Tagkórházban az egészségügyi szakdolgozók tudományos ülésével egybekötött Magyar Ápolók Napja
megünneplésére. A magyar betegápolás kiemelkedõ
alakja, Kossuth Zsuzsanna tiszteletére 2014 óta –
idén immár 5. alkalommal – születésének évfordulóján ünnepeljük az ápolókat.
A program Kossuth Zsuzsanna emlékhelyének
koszorúzásával kezdõdött, majd a kórház Árvay termében folytatódott dr. Becsei László fõigazgató fõorvos, illetve Mészáros Magdolna ápolási igazgató
köszöntõjével.
Gyõri-Boldoczki Erika megemlékezett Kossuth
Zsuzsanna nem mindennapi életútjáról, majd az eddigi tiszteletbeli ápolók köszöntése és az idei év tiszteletbeli ápolójának avatása következett. 2018 tiszteletbeli ápolójává Kárpátiné Tölgyesi Ágnest avatták,
aki 1975-tõl a kórház orvosi könyvtárosa, és aki tavaly kiemelkedõ szerepet vállalt a Kossuth Zsuzsanna Emlékév programjainak megszervezésében és
megvalósításában.
Az Év Szakdolgozója kitüntetést idén a Pándy
Kálmán Tagkórházból Papp Ida és Szekeres Éva Mariann, Békéscsabáról pedig Petrovszki Tünde diabetológiai szakápoló érdemelte ki.
Az idei évben kezdetét veszi a Semmelweis Ignác-emlékév programsorozata. Az anyák megmen-

tõjének munkásságáról – az emlékév megnyitásaként
– Kárpátiné Tölgyesi Ágnes emlékezett meg. Az emlékév tiszteletére alapított Elismerõ oklevelet
Kónyáné Biri Andrea kapta. Köszöntötték Kuti
Árpádné Romvári Évát, aki az országos Magyar Ápolók Napja rendezvényen Miniszteri Elismerõ Oklevelet vehetett át.
A díjátadó ünnepség után a szakdolgozók tudományos ülésével folytatódott a rendezvény. Az alábbi
elõadások hangzottak el:
Pakai Tímea (Pándy Kálmán Tagkórház Hospice
osztályának fõnõvére): „Jól beszélsz?” – A hatékony
kommunikáció jelentõsége az ápolásban
Gattyán Tímea (dr. Réthy Pál Tagkórház Sürgõsségi osztály): „A nõiség kihívója” – PCOS-ban szenvedõ nõk életminõségének sajátosságai
Tóth Tünde (Szeghalmi Rendelõintézet fõnõvére): „Ki ápol majd engem?”
Gerebenics-Szín Rózsa (Pándy Kálmán Tagkórház – mentálhigiénikus): „Burn-out team a kórházi
dolgozók védelmében.
A rendezvény az elõadások értékelésével, díjazásával, majd a résztvevõk megvendégelésével zárult.
Farkas Éva fõnõvér
3. Belgyógyászat 1. Endokrinológia Osztály,
dr. Réthy Pál Tagkórház

TISZTELETBELI

ÁPOLÓ
Kárpátiné Tölgyesi Ágnes

1975-ben érettségizett az Erkel Ferenc Gimnáziumban, ezt követõen elsõ és egyetlen munkahelyén
július 15-tõl dolgozik intézményünkben
orvosi könyvtárosként. 1979-ben szerzett szakképesítést. A tudomány és a
könyvek iránti tisztelete a kezdetektõl
végigkísérte tevékenységét. A munkatársak iránti õszinte elkötelezettsége és segítõkészsége eredményeként számos orvost és szakdolgozót segített elõadás, tudományos cikk megírásához. Számtalan
diplomamunkához és tudományos fokozat eléréséhez szükséges szakirodalommal támogatta a szerzõket. A munkát
nem csupán segítette, de õszinte izgalommal kísérte azok végkifejletét.
Tagja a Magyar Orvosi Könyvtárak
Szövetsége elnökségének, szerkesztõje az
orvosi könyvtárosok hivatalos szakmai lapjának, az Orvosi Könyvtárak-nak, melyben rendszeresen publikál is.

Munkája mellett mindig igyekezett kifejezésre
juttatni kiváló szervezõkészségét. 1984-ben sikeres
klubvezetõi vizsgát tett. A ’80-as évek
elején Intézeti Ifjúsági Klubot hozott
létre a kórházban dolgozó fiatalok részére, gyümölcsözõ kapcsolatot ápolt a
térségben mûködõ hasonló jellegû klubokkal. A ’90-es években kórházi híreket fogalmazott meg a Gyulai Hírlap
részére. 2000-tõl a Kórházi Hírmondó
szerkesztõje.
Jelenlétével, ötleteivel, tanácsaival
mindig szívesen segítette bármely intézeti rendezvény megvalósítását. Jó ízlését az ünnepi dekorációk igazolják.
2017-ben az egyik fõ mozgatója volt a
Kossuth Zsuzsanna emlékév programjainak, ennek eredményeként 2018. február 20-án elnyerhette a tiszteletbeli ápoló címet.
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ÉV SZAKDOLGOZÓI

Papp Ida
A Semmelweis
Egészségügyi Szakiskola elvégzése
után 1978 szeptemberétõl
kezdett
Kórházunkban dolgozni; elõször a II.
Sebészeti Osztályon, három mûszakos nõvérként, majd
felnõtt szakápolói
végzettséget szerezve családi okok miatt az onkológiai
osztályra került,
ahol egy éven át egy
mûszakban dolgozott, majd 1985-ben, áldott állapotára való tekintettel - a citosztatikus és sugár-expozíciót elkerülendõ
– az onkológiai gondozóba került. A kiszállásos nõgyógyászati szûrõvizsgálatokban is részt vett, s a megfelelõ
feltételek
biztosítása
érdekében
gázsterilizációs ismeretekbõl is vizsgát tett. Munkába visszatérve három mûszakos munkarendben dolgozott, majd az elsõk között végezte el kórházunkból a Debreceni Orvostudományi Egyetem által szervezett HÍD program keretében az „E” kategóriás
képzést. Jelenleg a klinikai onkológiai (osztályos)
szakrendelésen dolgozik.
Számos tudományos fórum munkájába kapcsolódott be aktívan. A sebészeten dolgozva s cukorbeteg,
gázgangréna miatt alsó végtagi amputáción átesett betegek ápolásával kapcsolatos dolgozatot nyújtott be,
majd az onkológiai osztályra (késõbb Klinikai Onkológiai és Sugárterápiás Osztály, jelenleg Megyei Onkológiai Központ) kerülve több témával foglalkozott.
A kobalt-kezelésben részesült betegek ápolásáról,
emlõmûtét utáni rehabilitációban a család szerepérõl,
a sugárkezelt bõr ápolásáról, a Wertheim-mûtét utáni szakdolgozói feladatokról, a végbélrákos betegek
sugárkezelésével kapcsolatos feladatokról és az individuális ápolás jelentõségérõl egyaránt tartott elõadást.
A Gyulán megrendezett FIRAFO (Fiatal Radiológusok Fóruma), majd a több éven át az érdeklõdõknek
fórumot biztosító Gyulai Onkológiai Napokon nemcsak elõadó, hanem a szervezõbizottság tagja is volt.
A Daganatos Betegek és Barátaik Klubja megalakításában is tevõleges szerepet vállalt.
Határozott, szókimondó stílusa, igazságérzete
miatt az onkológiai központ szakszervezeti bizalmi
feladatát is ellátja.

A fentiek alapján, mint az osztályon folyó ápolói munka egyik meghatározó személyisége, a centrum legjobb hagyományait megõrzõ és folytató dolgozó elnyerte az „Év Szakdolgozója” címet.
Petrovszki Tünde
1992. 08. 01-tõl
dolgozik a dr.
Réthy Pál Tagkórház 3. Belgyógyászat, 1. Endokrinológia osztályán. Általános ápoló és általános asszisztensként több mûszakos
munkarendben gyakorolta az ápolói
hivatást, majd 1995ben felnõtt szakápolói végzettséget
is szerzett.
Az osztályon
elsõként, 2001-ben
elvégezte a diabetológiai szakápolói képzést Budapesten. A képzés alatt elsajátított magas szintû elméleti, gyakorlati ismeretek, betegoktatási technikák
segítették abban, hogy munkahelyünkön is alkalmazza az ott tanultakat.
2004 óta a Magyar Diabétesz Társaság tagja,
rendszeresen részt vesz szakmai kongresszusokon,
diabetológiai témakörökben társszerzõje több elõadásnak. A mindennapi betegoktatás mellett különbözõ fázisú klinikai vizsgálatok munkatársa, mint
study nurse.
Szakmai felkészültsége, segítõkészsége mind a
betegek, mind a munkatársak irányába, kiemelendõ
empatikus hozzáállása hozzájárul a betegek megelégedéséhez, munkatársai elismeréséhez.
Petrovszki Tünde személyisége, 25 éves egy munkahelyen eltöltött szorgalmas és alázattal végzett
szakmai munkája alapján javasoljuk számára a fenti
elismerést.
Szekeres Éva Marianna
Tanulmányait 1988-ban a Semmelweis Egészségügyi Szakiskolában végezte Általános Ápoló és Általános asszisztens szakon. Még ebben az évben
megkezdte munkáját a Debreceni Orvostudományi
Egyetem Neurológiai Klinikáján. 1991-ben pszichiát-
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riai ápoló és gondozó vizsgát tett a
Debreceni Dienes
László Egészségügyi Szakiskolában.
Négy év után 1992ben a Pándy Kálmán Kórház I. Ideggyógyászati Osztályán folytatta ápolói
munkáját.
Érettségi bizonyítványát 1996-ban
szerezte meg az Erkel Ferenc Gimnázium levelezõi tagozatán.
1994-óta SM nõvérként részt vesz az SM betegek gondozásában.
2003-ban E kategóriás ápolói képzésben vett részt
és már ebben az évben fõnõvéri feladatok ellátásával bízta meg az Ápolási Igazgató Nõ.
Fõnõvéri feladatait magas szintû hozzáértéssel
nagy toleranciával precízen végezte 2010-ig.
Ezt követõen az újraegyesített Stroke-Neurológia Osztályon mûszakban dolgozó ápolóként munkáját nagy türelemmel, hivatástudattal és a betegek
iránti alázattal végzi.
SM nõvéri teendõit a mai napig nagy odafigyeléssel, empátiával végzi, idõnként munkaidõn túlnyúlóan is a betegek és a hozzátartozóik rendelkezésére áll.
2012-tõl a Mozgásszervi Rehabilitáció (Stroke)
Osztály fõnõvér helyettesi teendõit látja el.
Folyamatosan részt vesz szakmai továbbképzéseken. Tervei között szerepel Ergoterapeuta képzés
elvégzése. Ez év szeptemberében 30 éve elkötelezett
ápolója lesz az egészségügynek.

nagy kihívást jelentett mind az osztály
mind Andrea számára. Egyedüli infekciókontroll nõvérkét látta el a tavalyi évben az egész
intézménybõl erre a
területre háruló feladatokat. Az újonnan belépõk oktatását végezte a higiéne
területen, valamint
az osztályon dolgozó kollégák kézhigiénés oktatására
is idõt kellett szakítania. Mindemellett a rendszeres
adatszolgáltatás, surveillance rendszer mûködtetése
is rá hárult. Osztályok részérõl történõ segítség kéréseknek, és rendszeres megkereséseknek idején
felül is igyekezett eleget tenni, ami igazolja a személyébe vetett bizalmat. Ezen a területen ez egy nagyon fontos elõny. Feladatait pontosan és idõben elvégzi. A munkabírásáról tett tanúsága, a kollégákkal szembeni jó kapcsolattartás, és segítõkészsége
igazolja, hogy kiérdemelte az elismerõ oklevelet.

ELISMERÕ OKLEVÉL
Kónyáné Biri Andrea
1976. április 18-án született Gyulán.
1994-ben fejezte be középiskolai tanulmányait a
gyulai Egészségügyi Szakközépiskolában, majd az
Egészségügyi Fõiskolára jelentkezett, ahol 1998-ban
sikeres vizsgát tett, megszerezve a diplomás ápoló címet. Még ebben az évben jelentkezett intézményünkbe. Felvétele óta mindvégig a kórházhigiénés osztályon
dolgozott, dolgozik a mai napig is. 2006-ban szerezte
meg az Epidemiológiai szakápolói végzettséget.
Munkája során mindig törekedett a minõségre és
az alaposságra. Ez jellemezte a 2016-os évet is mely
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Gyõri-Boldoczki Erika

Gerebenics-Szín Rózsa

Gattyán Tímea

Pakai Tímea

Tóth Tünde
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VILÁGNAPOK
Február 11. – A betegek világnapja
II. János Pál pápa 1992-ben elrendelte, hogy febelveket kell követniük azoknak a keresztényeknek is,
ruár 11-e legyen a Betegek Világnapja. Az ellene elakik állami intézményekben dolgoznak, és akiknek
követett merényletet követõen egyre inkább megtaszolgálatukkal az evangéliumról kell hiteles tanúsápasztalta a betegség keresztjét, s különös együttérgot tenniük” – teszi hozzá az egyházfõ.
zéssel fordult a beteA hagyomány szegekhez.
rint 1858. február 11-én
2018 februárjában
Szûz Mária megjelent
a világ minden táján,
a 14 éves Bernadette
így intézményünkben
Soubirous-nak, majd
is megemlékeztünk a
február 15-én a sziklaBetegek Világnapjáról.
barlangban csodatevõ
Te r m é s z e t e s e n
forrás fakadt. A csoda
nem csak ezen a nahelyén 1876-ban temppon, de munkánk solomot
építettek,
rán minden körülméamelynek IX. Pius
nyek között törekpápa bazilika címet és
szünk hozzájárulni ahelõjogokat adományohoz, hogy betegeink,
zott.
életminõsége, vagyis a
Lourdes-ban a zatesti, lelki, szellemi
rándokok száma évenjól-lét foka. (nem téte több mint félmillió,
vesztendõ össze a jóhitüket erõsíti az, hogy
http://new2.jttv.hu/sites/default/files/images/vilagnap_0211.cikkbelso.jpg
léttel, amelyre olyan
idõrõl idõre elõfordulnagyon vágyakozunk) a lehetõ legjobb legyen.
nak – a helyi orvostudományi iroda vizsgálatai szeA betegség okán a testi, lelki, szellemi jól-létben
rint is – tudományos módon megmagyarázhatatlan
támad zavar. Ez nem csak testi betegséget jelent, hagyógyulások.
nem ennek velejárója a szegénység is. Ez együttesen
A világnap célja Szent II. János Pál pápa megaz ember nyomorúsága.
határozása szerint az, hogy „Isten egész népe kellõ
Az orvos Jézus mondja: „nem az egészségeseknek
figyelmet szenteljen a betegeknek, és segítse elõ a
kell az orvos, hanem a betegeknek”. (Mk 2,17)
szenvedés megértését”.
Ferenc pápa az idei világnapra többi között azt
írja, hogy az „egyháznak a szükséget szenvedõk és
betegek iránti anyai hivatása kétezer éves története
során konkrét formákat öltött. Az egyház képe mint
„tábori kórház”, ahova befogadnak mindenkit, akit
megsebzett az élet, kézzelfogható valóság, hiszen a
világ egyes tájain csak a misszionáriusok és az egyházmegyei kórházak gondoskodnak az emberekrõl.”
Az egyházfõ kitér arra: a múlt öröksége segít
megtervezni a jövõt, például, hogy megóvjuk a katolikus kórházakat „az anyagias szemlélettõl”, amely
az egész világon a piac részévé teszi az egészségügyet,
és így végül kizárja belõle a szegényeket.
Az okos szervezés és a szeretet azt kívánja meg,
hogy a beteg méltóságát tartsák tiszteletben, és mindig ez álljon a gyógyítás középpontjában. „Ezeket az

Az evangélium tanítását ismerve nem kis együgyûség kell ahhoz, hogy valaki a megoldást, a gyógyulást kizárólag a technika fejlõdésétõl, árbefagyasztó vagy éppen pénzt rendelkezésre bocsátó intézkedésektõl, politikai rendszerváltozásoktól várja.
Gyógyulás ott történik, ahol az emberek, orvosok, tanárok, papok Jézus egyszerû jóságát is gyakorolják, vagyis találkoznak a betegekkel, azokkal,
akiknek terhét igyekszenek csökkenteni. Ez az
egészségügyi ellátásban dolgozók legszebb és legnemesebb feladata, még a huszonegyedik században is!
Törekedjünk ennek szellemében, legjobb tudásunk szerint végezni a betegellátás oly szép feladatát!
Gróza Anna vezetõ asszisztens, dietetikus
BMKK Rendelõintézet
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RECEPT-AJÁNLÓ
Kórházunk ápolóinak receptjei közül válogatva,
februári ajánlatunk: barackos mousse torta diós piskóta talpon, Zila formában, étcsokoládés vla (holland puding) töltelékkel.
Hát, a nevét tekintve mondhatnánk erre: „ez
nem piskóta!”, pedig az! Vagyis az is – meg még sok
más. Mivel pogácsát sütni (szinte) mindenki tud, és
az elmúlt évi „ápolónõ, mint háziasszony” megmérettetés után kijelenthetjük, hogy ebben a körben a
sósrúd sem jelent nagy kihívást, ezért a viszonylag
kevéssé ismert, érdekes, izgalmas, különleges kulináris élvezettel kecsegtetõ olyan alkotásokat tesszük
közzé, amelyek megismerése – és persze megízlelése – gazdagabbá teszi a gasztronómia terén szerzett
ismereteinket és ízvilágunkat.
A most bemutatandó – nem csak nevében, de küllemében is sokat ígérõ – süteményt Gálné Szilágyi Lilla és Ponta Andrea készítette el, mindketten a Pándy
Kálmán Tagkórház munkatársai. A csapat meghatározó tagja volt továbbá Zila László, pontosabban az
Õ találmánya, hiszen ennek köszönhetõen készült el
a rendkívül izgalmas küllemû torta, szeletei üregében
habos töltelék által körülölelt pudinggal. Amint a remekmû nevébõl is gyanítható, nemzetközi kooprodukcióval állunk szemben, hiszen francia-holland-magyar összmunka csodás végterméke!

A vla [2] holland tejtermék, édes ivópuding. Állagában a joghurtra hasonlít, csak nem fehér színû,
mivel tojás, cukor, keményítõ és ízesítõanyag is van
benne. Többek között vaníliás, csokoládés, banános
és karamell ízesítéssel is készül. Hollandiában az
élelmiszerboltokban kapható literes dobozos kiszerelésben. Öntetként vagy csak úgy magában is fogyasztható. Hûtve tárolandó.
Végül nézzük csak, mi is az a ZILA Tortaforma?
Egy egyedülálló, formaoltalommal védett szilikon
sütõforma, melynek segítségével gyorsan és megbízhatóan nyûgözheti le barátait, partnereit, vendégeit!
Egy professzionális eszköz, mellyel torták, desszertek, parfék, köretek készíthetõk különféle folyékony
öntetekkel. Valóban folyékony töltelékkel válik betölthetõvé általuk édesség és más ételek. Emellett egy
magyar innováció és termék, amelyre feltalálója, Zila
László 2011-ben megkapta az Év Gasztronómusa kitüntetõ címet.
100%-ban Zila László találta fel, készítette el,
szabadalmaztatta világszerte, és készíti a mai napig
is teljesen saját erõbõl és forrásból Magyarországon,
magyar munkaerõvel.
Miután elméletben ízekre szedtük a címben szereplõ sütemény-csodát, most rakjuk össze lépésrõl
lépésre!

Rövid gasztro-történeti kalandozás
A mousse [1] nem más, mint könnyed, légies textúrájú hab. A franciául sokkalta elegánsabban hangzó
mousse (ejtsd: mussz) a 18. században kezdte meg
azóta is töretlen karrierjét. Ekkortájt vette át az uralmat a franciaországi desszertek körében a hab alapokon nyugvó, a mai napig méltán híres csokoládéhab, a mousse au chocolat. De elõételként remek sós
habokat is készíthetünk. Sajthabbal vagy húsból,
májból nyert pástétomhabokkal koronázhatunk salátákat, vagy kínálhatjuk magában, friss pékáru mellé.
A habokat könnyedén fûszerezhetjük, csodás harmóniákat hozhatunk létre a mellé kínált salátával. Gyümölcsös ízekkel vegyíthetjük vagy akár különféle öntetekkel is meglocsolhatjuk a még gazdagabb ízhatás
érdekében.

Forrás:
[1] http://www.mindmegette.hu/mousse-a-konnyu-krem-47413/
[2] https://hu.wikipedia.org/wiki/Vla
[3] https://zilakavehaz.hu/zila-tortaformak/

Barackos mousse torta diós piskóta talpon, Zila
formában, étcsokoládés vla (holland puding)
töltelékkel.
Hozzávalók
Tészta:
4 tojás sárgája
3 tojás fehérje
4 dkg darált dió/mogyoró
2 dkg liszt
4 dkg cukor
1 ek olaj
1 csipet (zöld citromos) só
Mousse
2 doboz (820 g-os) barackbefõtt
5 dkg zselatin
4 dl tejszín
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Étcsokis vla
1 l tej
6 dkg burgonyakeményítõ
4 dkg porcukor
1 tk vanília kivonat
3 ek keserû kakaópor

A tejszínbõl kemény habot verek, ha kell, akkor
habfixálóval stabilizálom és óvatosan belekeverem a
zselés barackkrémbe.
A formát a leválasztóval kifújom és beletöltöm
a krémet, a tetejét elsimítom, a piskótát a tetejére
illesztem. Hûtõbe teszem legalább 3-4 órára.

Elkészítés

Vla
A tejbõl 1,5 dl-t félreteszek a többit felforralom.
A keményítõt a cukorral és a kakaóporral elkeverem,
majd a félretett tejjel kikeverem csomómentesre.
Lassan csurgatva hozzáadom a meleg tejet és folyamatosan keverem. Közepes lángra teszem és kevergetve felforralom. Ha felforrt, azonnal leveszem a
tûzrõl és egy háztartási fóliával letakarom, megakadályozva, hogy a teteje bebõrösödjön.

Piskóta
A tojásfehérjét a sóval kemény habbá verem. A
tojások sárgáját kikeverem a cukorral, a dióval és a
liszttel, majd lassan belekeverem az olajat is. Hozzáadom a habot is, a formához tartozó keretbe simítom és elõmelegített sütõben 240 oC fokon megsütöm.
Mousse
A barackot lecsepegtetem, de a levét felfogom
a zselatin felfõzéséhez. A zselatint 4 dl baracklében
feloldom és felmelegítem. A barackot leturmixolom
és belekeverem a zselatint.

A krémet is kihûtöm és tálalás elõtt töltöm be a
mousse szeleteket.
Hát ennyi az egész! Elkészítéséhez kellõ kitartást, elfogyasztásához jó étvágyat minden bátor kísérletezõnek!
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„SEMMELWEIS KÖVETÕI”
Pályázati felhívás
a Békés Megyei Központi Kórház valamennyi orvosa és szakdolgozója részére
a 2018. évben meghirdetett
Semmelweis Emlékév
alkalmából

A Békés Megyei Központi Kórház Tudományos Bizottsága felhívást intéz a kórház munkatársai
felé olyan tudományos közlemény megírására, amely tartalmában kapcsolódik
Semmelweis Ignác antiszeptikus tanaihoz,
annak alkalmazásához a mindennapi gyakorlatban.
A közlemény térjen ki a szerzõ osztályán alkalmazott higiéniai szabályok betartásának gyakorlatára és eredményeire. Mutasson irányt, adjon alternatívákat arra, hogyan fejleszthetõ tovább a
Semmelweis Ignác által elindított szemlélet.
Valós példákkal szemléltesse a gyakorlatban tapasztalt sikereket, esetleges kudarcokat,
melyek ismerete hasznos lehet a többi osztály számára is.
A közlemény terjedelme maximum 10 oldal legyen.
A beérkezett dolgozatokat peer-review (kollegiális bírálat) rendszerben
a tudományos bizottság értékeli.
A legsikeresebb pályamunkák bekerülnek az emlékév alkalmából megjelentetett emlékkönyvbe,
valamint elõadás formájában elhangzanak a Semmelweis-emlékév alkalmából rendezendõ
emlékülésen.
Az elsõ helyezett pályamunka 100.000.-Ft díjazásban részesül.
A pályamunkák benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30.
Minden munkatársunknak hasznos munkát, sok sikert kívánva a pályamunkákat
az alábbi e-mail címre várjuk:
dr.mark.laszlo@gmail.com

dr. med. habil Márk László PhD
a BMKK Tudományos Bizottságának elnöke
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FEBRUÁRI NÉPI MEGFIGYELÉSEK
Február is jócskán bõvelkedik népi meteorológiai megfigyelésekben, gondoljunk csak az árnyékától megijedõ medvére, Zsuzsanna felharsanó pacsirtáira és jégtörõ Mátyásra.
Dorottya napja (február 6.): „Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja.” Vagyis, ha Dorottya-napkor
fagy, akkor Julianna napjára (febr. 16.) megenyhül az idõ.
Bálint nap (február 14.): „Veréblakodalom” a jel, a hangos csivitelés a jobb idõ hírnöke.
Julianna napja (február 16.): „Julianna kitette a dunnáját és az kiszakadt”. Ha Dorottya locsog, akkor Julianna kopog.
Zsuzsanna napja (február. 19.): A megszólaló pacsirták jelzik – meg az, hogy a mondás szerint
„Zsuzsánna elpisili a havat” a tél végét.
Mátyás napja (február 24.): „Mátyás ront, ha talál, ha nem talál, csinál” (jeget), s a pásztorok
szerint, ha éjszakáján fagy, még negyven napig hideg lesz.

A kép forrása: http://blikkruzs.blikk.hu/aktualis/kozugy/elkepeszto-ez-az-a-februari-nap-amikor-bekoszont-a-tavasz-kozelebb-van-mint-gondolnad/ltk5txw
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KÖNYVAJÁNLÓ
Dr. Edith Eva Eger: A döntés
A könyvnek jobb ajánlatot Desmund Tutu DélAfrikai Nobel- Békedíjas egyházi vezetõ sorain túl
nehéz találni: „az egyik olyan ritka történet, amelyet
nem akarsz befejezni és amely örökre nyomot hagy benned”.
A szerzõ (akkor még Elefánt
Edit ) tizenhat éves mikor szülõvárosából Kassáról a nácik szüleivel és
egyik nõvérével Auschwitzba deportálják.
Édesanyját és édesapját már a táborba érkezéskor elvesztette. A szelekciót maga Joseph Mengele végezte, aki szülei a gázkamrába küldésérõl döntött; õt és nõvérét kezének intésével a „túlélõk” sorába irányította.
Nõvérével túlélik a borzalmakat.
Férjhez megy Eger Bélához. Rövid
idõ múlva kislányukkal az Egyesült
Államokba költöznek
Pszichológiát tanul. Kilencven
évesen is klinikai pszichológus, több
amerikai egyetemen oktatója. Nemzetközileg elismert pszichológus, aki
bántalmazott nõknek, poszttraumás
stresszel, függõséggel, gyásszal, bûntudattal küzdõknek segít.
A könyv megírásához barátja
Philip Zimbardo unszolására kezd.
A könyv elõszavát szintén Philip
Zimbardo írta, amely egyben a könyv rövid összefoglalója, a teljesség igénye nélkül.

A döntés mûfaját tekintve regényes pszichológiai memoár, de egyben szubjektív történelemkönyv,
s segítõkönyv.
Személyes élmények keverednek
a páciensei történetével, s egy sikeres
terapeuta módszereinek, hitvallásának
leírásával.
Szubjektív történelemkönyv,
amelybõl megismerhetjük a II. Világháború náci világát, s egy magyar család emigrációjának történetét.
Segítõkönyv, támasz lehet mindazoknak, akik nehéz helyzetben vannak, súlyos traumát cipelnek.
A könyv négy fejezeten át: Börtön, Szökés, szabadság, Gyógyulás
mutatja be azt az utat, amelyet maga
a szerzõ is végigjárt, hogy megszabaduljon múlttól, kudarctól, megbánástól, félelemtõl.
Segítséget szeretne nyújtani az olvasónak, hogy megszabaduljon saját
elméje koncentrációs táborából.
„Nem választhatunk fájdalom nélküli
életet. De választhatjuk azt, hogy szabadok leszünk, megszökünk a múltunk elõl, akármi történjék is, és megragadjuk a lehetõséget.”
A szerzõ jól felépített, több szálat mozgató, több sorsot magába foglaló mûvet adott ki, mely nem csak
inspiráló, hanem olvasmányos is.
Koszta Julianna fõnõvér
Infektológia Osztály, Pándy Kálmán Tagkórház

Házi Hírmondó
a Békés Megyei Központi Kórház elektronikus folyóirata
2018. II. évfolyam 2. 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

