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FÓKUSZBAN A NÕI SZERVEZET ÉS A VESE
VILÁGNAPI RENDEZVÉNY A BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ DR. RÉTHY PÁL TAGKÓRHÁZÁBAN
A vese világnap története
A Nemzetközi Nefrológiai Társaság (ISN) Vesealapítványok Nemzetközi Szövetsége (IFKF) 2006-ban az
ENSZ közgyûlésén egy magyar
professzor – Rosivall László – indítványára kezdeményezte, hogy a
föld népessége veséjének egészségi állapotára való tekintettel, az
AIDS után másodikként, a vesének is legyen világnapja. Induljon
el egy világméretû kampány a lakosság tájékoztatására, az egészségtudatosság növelésére. Prof. dr.
Rosivall László egyetemi tanár, a
Semmelweis Egyetem korábbi rektora, az Európai
Tudományos és Mûvészeti Akadémia rendes tagja,
aki 1987-ben megalapította a Semmelweis Egyetemen
a Nefrológiai Kutató és Képzõ Központot, 1994-ben
pedig létrehozta a Budapesti Nemzetközi Nefrológiai
Iskolát.
2006. óta tehát minden év márciusának második
csütörtökén világszerte a vese egészségérõl szólnak
a kampányok, az egész világ a vesére, a vese-ártalmak megelõzésére és a vesebetegekre figyel. Az Európai Unió egészségügyi kormányzatán belül 2008
márciusában megalakult a vese-munkacsoport.
A vesebetegségek elõfordulása
– A népesség 8-10%-át, azaz majdnem minden
tizedik felnõttet érinti.
– A krónikus vesebetegség valamilyen formájával 40 millió ember él az EU 27 tagállamában, közülük 250 000 él vesepótló kezeléssel.
– Számuk a jövõben emelkedni fog (diabetes,
hipertónia, szív- és érrendszeri betegségek,
valamint a növekvõ átlagéletekor).
– Magyarországon kb. 500 000 felnõttnél van
már kimutatható vesekárosodás és kb. 10 000
fõ szorul vesepótló kezelésre.
Magyarországon 3 felnõttbõl 2 túlsúlyos vagy elhízott.
Európai adatok szerint minden harmadik gyerek
küzd túlsúllyal és ez hazánkban sincs másként.
Magyarországon az elmúlt 20 évben megháromszorozódott az elhízott gyermekek száma.
Az egészségtelen táplálkozás és a kevés mozgás
egyaránt hozzájárul a magyarok jelentõs súlytöbbletéhez és kirívóan rossz egészségi állapotához.

Az elhízásnak a kardiovaszkuláris, mozgásszervi és légzõrendszerre, valamint az anyagcserére és a
daganatképzõdésre gyakorolt hatása jól ismert, de az
elmúlt években kevésbé került
elõtérbe az elhízás vesebetegségekre gyakorolt hatása. Pedig az
elhízás közvetlen vesekárosodást
is okozhat.
Az életmódbeli változtatás,
így az energiában gazdag ételek
kerülése, valamint a kalóriaszegény, rostdús étkezés, a zöldségés gyümölcsfogyasztás elõtérbe
helyezése, illetve a rendszeres fizikai aktivitás segítségével fenntartott normál testsúly önmagában
is fontos tényezõ lehet a vesebetegség kialakulásának megelõzésében és a vesebetegség progressziójának megakadályozásában.
Prevenció
– a betegség korai felismerése
– az egészséges életmódra nevelés
– az egészségi állapot folyamatos monitorozása
– a már ismert betegek (diabéteszesek, hipertóniások, szív- és érrendszeri betegek) vesemûködésének állandó házi és szakorvosi ellenõrzése
– a szakszerû kezelés megkezdése
– a beteg közös (családorvos és társszakmák)
gondozása
A vese világnapi kampányok témái a kezdetektõl
napjainkig
2006 – Rendben vannak a veséi?
2007 – Gyakori, kóros és kezelhetõ
2008 – Csodálatos vesék
2009 – Védelmezze a veséit: Tartsa alacsonyan a
vérnyomását!
2010 – Védelmezze a veséit: Ellenõrizze a cukorbetegségét!
2011 – Óvja a veséit, mentse meg a szívét!
2012 – Adj vesét, hogy életet adhass!
2013 – Elõzd meg a vesekárosodást!
2014 – A veséid veled öregszenek!
2015 – Az ideális folyadékfogyasztás
2016 – A vesebetegség és a gyermekek
2017 – A vesebetegség és az elhízás: Egészséges
életmóddal az egészséges vesékért
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2018-ban – a WHO javaslatára – egyes, nõket
érintõ vagy náluk speciális kockázatot jelentõ állapotokra, vesét érintõ kórképekre, megelõzésükre,
kezelésükre hívjuk fel a figyelmet. Ilyen kockázati
tényezõk a hipertónia, a gennyes vesegyulladás egyes
immun-vesebajok (SLE) a veseelégtelenség és ezek
összefüggése a terhességgel, ill. a krónikus vesebetegség (KVB) kialakulásával.
A 2018-as vese-világnapi akció célja, hogy az
érintettek és a társadalom is tudatosabbá váljanak
a nõket érintõ vese ártalmakkal kapcsolatban. Figyelemmel, együttmûködéssel ezek részben elkerülhetõk, következményeik enyhíthetõk.
Világszerte 195 millió nõ érintett valamilyen vesebetegségben. A Vese Világnap célja, hogy felhívja a
nõk figyelmét a vesék és a saját egészségük megóvására. A B. Braun Avitum dialízishálózatának három
orvos igazgatónõje, dr. Hengsperger Mária, Dr. Tóth
Eszter és Dr. Kazup Szilvia összegyûjtötték, hogyan
õrizhetik meg nõtársaik a veséjük egészségét:
– Vegyük komolyan a nõk esetében gyakoribb
húgyúti fertõzéseket, valamint az egyéb, vesét érintõ rendellenességeket, mint például a
vesekövet. A nem megfelelõ idõben, vagy a
nem megfelelõ módon kezelt probléma vesemedence-gyulladáshoz vezethet, ennek gyakori ismétlõdése pedig a vesefunkciók romlását eredményezheti.
– Fogamzásgátló szedése esetén kiemelten figyeljünk vérnyomásunkra, mert a hipertónia
a vesefunkciók romlásának egyik leggyakoribb oka.
– Az örökös küzdelem a kilókkal szintén hordozhat veszélyeket: a fogyást segítõ készítmények, de a fájdalomcsillapítók, valamint
az egyéb vény nélkül kapható gyógyszerek
szedése is károsíthatja a veséket, ezért ezen
készítmények alkalmazása elõtt mindenképpen konzultáljunk szakemberrel.
– A fertõzések elkerülése érdekében mindig viseljünk légáteresztõ pamut fehérnemût. A
tanga fazonú alsónemû viselése nem ajánlott,
hiszen a végbéltájékról mikroorganizmusokat
dörzsöl a hüvely- és húgycsõbemenethez.
– Mindemellett a mosdó használata elõtt is épp
olyan fontos az alapos kézmosás, mint a
használat után.
– Menzesz idején cseréljünk gyakran intimbetétet/tampont, mivel a pangó vér a húgyúti
fertõzések melegágya, de fontos az is, hogy
szexuális együttlét után – ha mosakodás nem
kivitelezhetõ – vizelésre mindenképp kerüljön sor.
– Terhesség alatt még veszélyeztetettebbek vagyunk. Ebben a különlegesen érzékeny idõ-

szakban a nõgyógyász feladata a rendszeres
szûrõvizsgálatok elvégzése, hiszen a vizeleteltérések gyors felismerése (fehérjeürítés)
meghatározó jelentõségû, illetve a húgyúti
fertõzések komplikált formában jelentkezhetnek.
– A terhesség alatt kialakult terhességi cukorbetegséget is vegyük nagyon komolyan és
tartsuk be az orvosi utasításokat, mivel ez is
kihathat a vese mûködésére.
– Bánjunk óvatosan a gyógynövényekkel, mert
több növényrõl bebizonyosodott, hogy vesekárosító hatása lehet. Ezért az öngyógyítás
megkezdése elõtt problémánkkal forduljunk
szakorvoshoz.
– Mindemellett természetesen itt is igazak az
alaptételek: törekedjünk az egészséges életmód kialakítására, az egészséges táplálkozásra, a rendszeres mozgásra, a megfelelõ testsúly megtartására és a megfelelõ folyadékbevitelre.
– Az életkor elõrehaladtával az átlag népesség
szív-érrendszeri kockázata emelkedik, amely
a menopauza körüli hormonális változások
következtében a nõket halmozottan érinti,
ezért náluk az érrendszeri rizikófaktorok
csökkentését fokozottan elõtérbe kell helyezni.
A B. Braun Avitum orvos igazgatónõi egyetértenek abban, hogy a vese egészségének megóvásánál
az egészséges életmód mellett a legfontosabb a rendszeres szûrõvizsgálatokon történõ részvétel, és az,
hogy bármilyen panasz esetén azonnal forduljunk
orvoshoz ahelyett, hogy öngyógyításba kezdenénk.
Az éves laborvizsgálatok alkalmával pedig kérjük a
háziorvostól az eGFR-funkciók vizsgálatát, mert az
idõben felismert vesebetegség még kezelhetõ.
Élet a vesebetegséggel
Ma már a krónikus vesebetegséggel is hosszú távon teljes életet lehet élni, a megfelelõ odafigyeléssel, az orvosi elõírások betartásával pedig a beteg
dolgozhat, mozoghat, társadalmi életet élhet és utazhat is. Vesepótló kezelésre akkor van szükség, ha a
vese kiválasztó funkciója az egészséges állapot egytized részének környékére csökken, mert ilyenkor a
vérben felhalmozódott salakanyagok és víz életveszélyes állapotot idézhetnek elõ.
Az életben tartó dialíziskezelés minden érintett
beteg számára elérhetõ. A B. Braun Avitum hálózatában a magyar vesebetegek közel 40 százalékénak
nyújt minõségi mûvesekezelést, amely a beteg életminõségének megtartása mellett egyben jó alapja lehet egy sikeres vesetranszplantációnak.
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A Vese Világnap 13. évfordulója alkalmából célunk, hogy elõmozdítsuk az elérhetõ és méltányos
hozzáférést
– az egészségügyi neveléshez
– az egészségügyi ellátáshoz
– és a vesebetegségek megelõzéséhez minden
leány és nõ számára a világon!
Az idei világnapi esemény – az elmúlt
évekhez hasonlóan – sok érdeklõdõt vonzott, 87 résztvevõ regisztrált,
bár a rendezvénynek nem
volt pontértéke.
Mindkét tagkórház Ápolási Igazgatónõje, Fõigazgató Fõorvos Úr és a békéscsabai Orvosigazgató
Úr is mindvégig megtisztelte jelenlétével a rendezvényt, sõt dr. Boros Zoltán,
mint nõgyógyász, aktívan közremûködött, számos
kérdéshez hozzászólt, véleményt kértek Tõle.
A rendezvényen az alábbi elõadások hangzottak
el – stílusosan csak nõi elõadókkal, témájukban a nõ
négy nagy életciklusát követve:

Dr. Mózes Katalin: Húgyúti fertõzés leányokban
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház, Gyermek
Osztály
Dr. Bánfi Nikolett: Fiatal nõk vese problémái
BMKK Dr. Réthy Pál Tagkórház, Nefrológiai
Osztály, B.Braun Avitum Dialízis központ
Dr. Berkesi Erika: A nõk cardiovascularis kockázata
BMKK Dr. Réthy
Pál Tagkórház, Nefrológiai Osztály, B.Braun
Avitum Dialízis központ
Dr. Tóth Judit: A
postmenopausa hatásai az urogenitalis
tractusra
BMKK Dr. Réthy
Pál Tagkórház, Nõgyógyászati Osztály
2018-ban a Vese Világnapot és a Nemzetközi Nõnapot ugyanazon a napon ünnepeltük, ami lehetõséget
teremtett arra, hogy kihangsúlyozzuk a nõk egészségének fontosságát, különös tekintettel a vese egészségére.
dr. Tóth Eszter
osztályvezetõ fõorvos, BMKK dr. Réthy Pál Tagkórház
Nephrológiai Osztály
orvosigazgató, B.Braun Avitum Hungary Eü. Szolg. Zrt. 5.sz.
Dialízisközpont

A B. Braun Avitumról
Az 1839-ben alapított B. Braun-vállalatcsoport
a világ egyik vezetõ egészségügyi vállalkozása. A cégcsoportot Magyarországon az egészségügyi termékek fejlesztésével és gyártásával foglalkozó B. Braun Medical Kft., a
termékek értékesítését végzõ B. Braun
Trading Kft. és a dialízishálózatot mûködtetõ B. Braun Avitum Hungary Zrt.
képviseli. A három cég 2000 munkatársával a magyarországi egészségügyi piac egyik legnagyobb szereplõje.

A B. Braun Avitum Hungary Zrt. 1989-ben Magyarországon elsõként, a Szent Imre Kórház területén hozott létre magán-egészségügyi létesítményt, ezzel megkezdve egy országos dialízishálózat kiépítését. Jelenleg a
B. Braun Avitum Hungary Zrt. az ország 18 pontján mûködtet kiemelkedõ
színvonalú, a legkorszerûbb orvostechnikával felszerelt dialízisközpontot, ahol
a magyar vesebetegek közel 40 százaléka számára
biztosítja az életben tartó kezeléseket.
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AKTUALITÁSOK

A TRANSZFUZIOLÓGIÁBAN

Ezzel a címmel került megrendezésre 2018. március 22-én egy akkreditált tudományos ülést a Szedegi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Transzfuziológiai Tanszéke és a Békés
Megyei Központi Kórház közös szervezésben.
A rendezvénynek a Pándy Kálmán
Tagkórház Árvay-terme adott otthont,
ahol az elõadások 14 órától két szekcióban zajlottak. Összesen 6 elõadás hangzott
el, majd a rendezvény tesztvizsgával zárult, melynek kitöltõi 8 kreditponttal gazdagodtak.
Dr. Rus-Gal Gabriela, a gyulai Vérellátó Állomás osztályvezetõ fõorvosa elmondása szerint Békés megye valamennyi
vérellátó állomása képviseltette magát, sõt
jelen volt a szentesi és a makói-hódmezõvásárhelyi állomásvezetõ is. Megtisztelte
jelenlétével – valamint az elhangzott elõadások frappáns összegzésével – a szakmai programot dr. Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai fõigazgató-helyettese is.
Dr. Rus-Gal Gabriela elmondta, hogy
napjaink hazai transzfuziológiai gyakorlata
is egyre inkább a restriktív (visszafogott)
szemléletet követi. A konferencián szakmai beszélgetésre is sor került, melyet dr.

Becsei László, a BMKK fõigazgatója koordinált. A
beszélgetés közremûködõi voltak: dr. Nagy Sándor
(OVSZ fõigazgató-helyettes), dr. Szekeres Veronika
(OVSZ Szegedi Régió igazgatója), Tóth Zoltánné
(Vöröskereszt Békés megyei igazgatója), dr. Becsei
László (BMKK fõigazgató) és Szabó Ferenc (BMKK
orvos-igazgató), valamint a kórházi transzfuziológiai
bizottság tagjai. A tanácskozás fõ témája a kórházi
vérellátással kapcsolatos teendõk megbeszélése volt.

Az elõadásokat virágtortával
jutalmazták a szervezõk.
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MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG DÉL-MAGYARORSZÁGI DECENTRUM
48. TUDOMÁNYOS ÜLÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSE
2018. március 22-24. között került megrendezésre a Dél-magyarországi Belgyógyász Decentrum 48.
tudományos ülése, ezúttal a Csongrád Megyei Dr.
Bugyi István Kórház Belgyógyászatának szervezésében.
Az elõzõ évek hagyományai alapján tovább erõsítették, részben megreformálták a fiatal kollégák
részvételét.
A szakdolgozók részvételének elõsegítése céljából ebben az évben számukra a regisztrációt ingyenessé tették. A szakdolgozói szekciókban a belgyógyászat témaköreibõl az elõadások témája szabadon
választható volt.
A kongresszus másik fõ céljaként a szakmaspecifikus aktualitások, forrongó témák bemutatását
tûzték célul, az egyes szakmák üzeneteinek továbbításával a szakágak szakértõi által. Mindezt interaktív szekciók, az egymás közötti párbeszéd, valamint
az egyes témák több aspektusból történõ bemutatása segítette.
A tudományos programot a decentrum vezetõségének javaslatára állították össze.
A konferencia fõ témái voltak:
– Hepatológia update, Obesitas,
– Acut coronaria syndroma differenciáldiagnosztikája és kezelésének aktuális kérdései
– Varia
– Onkohematológiai betegek sürgõsségi ellátásának nehézségei
– Dilemmák a direkt antikoaguláns terápia során
– Szívelégtelenség update
– Nosocomiális fertõzések
– „Sasfiók” szekció – legjobb eseteink
– State of art – legújabb eszközös terápiás lehetõségek a belgyógyászatban
A Szakdolgozói fórum fõ témái voltak:
– Gasztrointesztinális vérzések
– Hypertonia-kihívások
A konferencián a Békés Megyei Központi Kórház mindkét tagkórházát szép számmal képviselték
orvosaink és szakdolgozóink. A programfüzetben
feltüntetett mintegy 100 elõadás értékelését tekintve kórházunk szép sikereket könyvelhetett el az
alábbiak szerint:

Pándy Kálmán Tagkórház:
dr. Vágó Angéla Babett
Postoperatív szak kihívásai a belgyógyász szemévelesetismertetés
dr. Vágó Angéla Babett 1, dr. Ilyés Sándor 1, dr.
Kesztyüs Fruzsina2, dr. Poczik Sándor2, dr. Liechtenstein-Zábrák József2, dr. Novák János PhD.1
Békés Megyei Központi Kórház Pándy K. Tagkórház
III. Belgyógyászat-Gasztroenterológia, Gyula1
Békés Megyei Központi Kórház Pándy K. Tagkórház
Patológia Osztály, Gyula2
Bevezetés: Egy
esetismertetésen keresztül szeretnénk bemutatni, hogy a gyors
diagnózis, rövid idõn
belül elvégzett operáció sem biztosít minden esetben pozitív kimenetelt a beteg számára. Van, hogy a nehézségek pont ezt követõen kezdõdnek.
Esetismertetés: A 63
éves, negatív kórelõzménnyel rendelkezõ
férfi beteg 2017. október 13-án jelentkezett
gasztroenterológiai
szakrendelésünkön fél év alatt bekövetkezett 20 kg-os
fogyás, étvágytalanság miatt. Fizikális vizsgálattal a has
bal oldalán rezisztenciát tapintottunk. Laborjában emelkedett gyulladásos paramétereket, diszkrét anaemiat és
hyperglycaemiat láttunk. Tumor markerei negatívak.
Gastroscopos vizsgálat jelentõs eltérést nem mutatott.
Hasi ultrahang eredmény alapján, sürgõs CT vizsgálatot kértünk, mely a colon descendens falának megvastagodását és fedett perforációját igazolta. Az elváltozás természetének pontosabb megítélése céljából
colonoscopos vizsgálatot végeztünk. A fedett perforációt a vizsgálat megerõsítette, de a dignitásról érdemben nyilatkozni nem lehetett. A beteget megoperálták,
mely során a colon descendens fedett perforációját,
interintestinalis tályogot okozó tumorosnak imponáló
elváltozását találták, a szövettani vizsgálat a malignitást
megerõsítette. A postoperatív 6. napon bal oldali
femoralis szintû mélyvénás thrombosis alakult ki, terápiás LMWH kezelést kezdtek. Fokozódó oedema,
rapidan csökkenõ thrombocytaszám, légzési nehezített-
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ség miatt belgyógyászati konzílium történt. Hypalbuminaemiát, pneumoniát, embolia pulmonum gyanúját
véleményezték. Az LMWH mellett kialakult gravis
thrombocytopenia miatt dabigatran indult. Maximális
dózisú dabigatran mellett hamarosan jobb alsó végtagon is az iliacaba terjedõ thrombosis alakult ki, mindkét alsó végtagon jelentõs artériás keringészavarral. A
komplex kezelés ellenére a beteg november 7-én elhunyt. Sectio során a halál közvetlen okaként friss,
nagy kiterjedésû myocardialis infarctust találtak, mely
bal kamra elégtelenséghez vezetett.
Értékelés: A mûtétet követõen kialakult számtalan szövõdményt egyaránt okozhatta a hasüregi tályog miatt kialakult septicaemia, csakúgy, mint a vastagbéldaganat okozta paraneoplasiás szindróma.
Olyan kóros folyamatok sora indult meg az operáció után, melyeket legnagyobb igyekezetünk ellenére sem sikerült visszafordítanunk. Ezek elkerülhetõ
volta kérdéses jelen esetben, de az biztos, hogy idõnként a diagnózis és a mûtéti indikáció felállítása a legegyszerûbb kérdés egy történetben.
Az elõadás a „Sasfiók” szekcióban elsõ helyezést
ért el.
dr. Ruzsa János
STEMI ellátása multimodális képalkotás segítségével
dr. Ruzsa János, dr. Jambrik Zoltán, dr. Dani Gyõzõ
Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház, Kardiológia Osztály Invazív Kardiológiai
Részleg
Az akut coronaria szindróma (ACS) közvetlen
életveszélyt jelentõ, megfelelõ ellátás nélkül magas
halálozással járó népbetegség. A kezelés alapja a
megfelelõ idõablakon belül elvégzett (jellemzõen katéteres) revascularisatio. Az esetek nagy részében az
angiographia alkalmas az infarctust okozó ér identifikálására, azonban bizonyos (ritka) anatómiai helyzetekben használhatósága erõsen korlátozott.

Elõadásunkban olyan esetet ismertetünk, mely
során a myocardialis infarctust elszenvedett beteg ellátása alatt az invazív képalkotás (coronaria angiographia) mellett non-invazív metódust (coronaria CT)
is alkalmaztunk. A két modalitás együttes alkalmazása a diagnosztikai fázisban lehetõvé tette az infarctust
okozó ér eredésének meghatározását. Ezt követõen
sikeres katéteres revascularisatiot végeztünk.
Összefoglalásként esetünk tanúsága szerint megállapíthatjuk, hogy az intervenciós kardiológiai ellátás során a non-invazív metódusok (pl. coronaria CT)
jelentõs információ hozzáadásával segíthetik a beavatkozás sikerességét akár még akut coronaria
syndroma esetében is.
Az elõadás II. helyezést ért el a „Sasfiók” szekcióban.
dr. Netye Zoltán
Esetbemutatás: crohn – colitis differenciáldiagnosztikai nehézségei
Netye Z.1,Gurzó Z.2, Novák J. PhD1, Vágó A.1, Crai
S.1, Liechtenstein-Zábrák J. 3, Poczik S.3
1
Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház, 1. Gastroenterologia, Gyula
2
Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház, Endoscopos Labor
3
Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház, Pathológia Osztály
Bevezetés: Crohn-Colitis differenciáldiagnosztikája nehézkes, az esetek kb. 10%-ának elkülönítése
nem lehetséges, ekkor intermedier colitisrõl beszélünk. A differenciáldiagnosztika kihívásait egy esetünk kapcsán szeretnénk bemutatni.
Esetbemutatás: Egy 42 éves nõ beteg esetét mutatjuk be, akinél 1994-ben Colitis ulcerosát diagnosztizáltunk kórházunkban. Hasi panaszok, fogyás, gyakori híg székletürítések miatt történt
colonoscopia. Az endoszkópos kép és a hisztoló-
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gia is CU-ra utalt. Késõbbiekben a beteget éveken
át klinikai centrumban kezelték. Mivel a szokásos
terápiára nem megfelelõen reagált, véres székletei
nem voltak, tünetegyüttese a M. Crohn gyanúját
vetette fel. Ismételt vizsgálatokra került sor,
colonoscopia és biopsia mégsem támasztották alá
a feltételezést, ezért továbbra is CU-ként kezelték.
Hosszú éveken át a beteg klinikai tünetei nem
progrediáltak, de pancolitise miatt a totál colectomiát felajánlották. 15 évvel a diagnózis felállítását
követõen kontroll colonoscopia során már szûkületet is leírtak. Ekkor totál colectomiát ismételten
megjavasolták, de a beteg ettõl teljes mértékben elzárkózott és a továbbiakban gondozásra már nem
járt. 2016-ban a sebészeti osztályra került, hasi fájdalom, láz miatt, ekkorra a CT vizsgálat sigmatáji
abscessust mutatott. Gastroenterológiai szakvizsgálatát kérték, retrospectiven átnézve a beteg dokumentációját, illetve a beteg vizsgálata alapján M.
Crohnt véleményeztünk. A rectum megtartása mellett, a szûkült bélszakasz eltávolítását javasoltuk. A
betegnél ascendo-rectostoma mûtétet végeztek.
Azóta is jól van.
Konklúzió: IBD esetén javasolt a klinikai lefolyás, endoscopos kép, hisztológia alapján az iniciális
diagnózist idõnként akár többször is újra átgondolni. Esetünkben totál colectomia elvégzésével a beteg életminõsége jelentõsen romlott volna
Elõadása a „Sasfiók” szekcióban, ötödik helyezést ért el.
Tapolcsányiné Balog Éva
Harc a vastagbélrák ellen – azaz a korai felismerés
jelentõsége
Tapolcsányiné Balog Éva, Enyediné Szegedi Gabriella, dr. Vágó Angéla Babett, dr. Gurzó Zoltán, dr.
Novák János PhD.
Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház 1. Gasztroenterológia, Gyula

9
Bevezetés: Magyarországon a daganatok okozta
halálozások között a vastag- és végbélrák nemtõl függetlenül a második helyen áll. Éppen ezért fontos,
hogy a jövõben tervezett colorectális szûrés bevezetésével elõsegítsük a megbetegedés korai szakaszban
történõ felismerését, így javítsuk a betegek életminõségét és várható túlélési idejét.
Anyag és módszer: Elõadásomban a 2016-2017-es
évben az Endoszkópos Laborunkban újonnan diagnosztizált vastagbél daganatos betegek adatait dolgoztam fel retrospektíve.
Eredmények: A két év alatt összesen 4017
colonoscopos vizsgálat történt laborunkban. Az elvégzett vizsgálatok kapcsán összesen 127 esetben
(3%) igazolódott vastagbél daganat a beteg panaszai
hátterében. A vizsgálatok fõbb indikációi a pozitív
eseteknél a következõek voltak, gyakorisági sorrendben: hasi fájdalom, anaemia, fogyás, széklet habitusváltozás, manifeszt vérszékelés. Egy betegnél több
panasz is fennállt egy idõben. Nemi eloszlás tekintetében a betegek 31,5%-a nõ volt, 68,5%-a férfi, ez
az arány a két évet külön nézve is ugyan ekkora. Az
esetek 55%-ában a bal és 45%-ában a jobb colonfélre
lokalizálódtak a folyamatok. Bár a vizsgálati idõ csak
rövid szakaszt ölelt át, mégis azt tapasztaltuk, hogy
a 2016-ban felismert esetek közül a betegek 34%-a
az adatgyûjtés idõpontjában (2018. január) már elhunyt.
Megbeszélés: A diagnosztizált esetek mind, már
panasszal orvoshoz forduló betegek voltak, így a két
év alatt észlelt halálozási arány is azt mutatja, hogy
milyen fontos az idõben, még panaszmentes stádiumban történõ szûrõvizsgálat bevezetése.
Elõadása elsõ helyezést ért el az I. szakdolgozói
szekcióban.
Pongrácz Zoltán
Az acut pancreatitis
kezelése és elõfordulási
gyakorisága intézményünkben
Pongrácz Zoltán, dr.
Rácz Beatrix, dr.
Vágó Angéla, dr. Crai
Stefan, dr. Netye Zoltán, Enyediné Szegedi
Gabriella, dr. Novák
János
Békés Megyei Központi Kórház Pándy
Kálmán Tagkórház 1.
Gasztroenterológia,
Gyula
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Bevezetés: Magyarországon évente 20-50/100000
lakosnál diagnosztizálnak acut pancreatitist, mely
progrediálása esetén intenzív vagy sebészeti ellátás
válik szükségessé. Amenynyiben necrotizáló pancreatitisrõl beszélünk a betegség igen magas mortalitási rátát mutat, azonban az oedamotosus pancreatitis gyakoribb elõfordulású (80-85%), igen alacsony a halálozási arány, viszont ez is súlyosbodhat
nem megfelelõ ellátás esetén. Ezért fontos a korai
diagnosztizálás és a megfelelõ kezelés alkalmazása.
Anyag és módszer: Vizsgálatomban a 2013 óta
osztályunkon acut pancreatitissel diagnosztizált, és
kezelt betegek adatait dolgoztam fel, retrospektíve.
Eredmények: Az elmúlt 5 évben összesen 253 beteget diagnosztizáltunk osztályunkon ezzel a kórképpel. Nemi elosztását tekintve 127 férfi (50,1%) és 126
nõ (49,8%) volt, tehát elmondható, hogy a nemi arányok nem mutatnak szignifikáns eltérést. Etiológia
faktorként szerepel magas arányban, legfõképpen
férfiaknál az aethyl abuzus. A betegség kimenetelét
tekintve a betegek 2%-ánál kerül sor intenzív ellátásra, vagy mûtéti beavatkozásra. Mintegy 5%-ban
tapasztaltunk progressziót, necrosist az acut pancreatitssel diagnosztizált betegeink között, ezen esetekben jejunális táplálást alkalmaztunk, melynek során az ápolási napok száma csökkent, a gyulladásos
paraméterek regressziója rövid idõn belül bekövetkezett.
Megbeszélés: Bár a betegek táplálásával kapcsolatban többféle hypothézis eljárás létezik, de a jejunális szondatáplálás mind a mai napig elfogadott módszer az acut pancreatitis kezelésében.
Elõadásával 4. helyezést ért el a szakdolgozói szekcióban.
Dr. Réthy Pál Tagkórház:
dr. Berkesi Erika fõorvos, aki felkért referátumot adott elõ és Õ kapta a legjobb, legszimpatikusabb szekcióvezetõ díját.
Bajiné Major Tímea
Esik? Nem esik?
A betegbiztonság aktuális kérdései osztályunkon
Bajiné Major Tímea1, Pikóné Olej M.2, Tóth E.1
1. BMKK, Dr. Réthy Pál Tagkórház Békéscsaba,
Nefrológiai Osztály
2. BMKK, Dr. Réthy Pál Tagkórház, Minõségbiztosítási Osztály
Az idõs embereknek és a kórházban ápolt betegeknek leggyakoribb balesete az elesés. Az esés következtében kialakult egészségkárosodás döntõen be-

Az elõadás
folyásolhatja az egyén életminõségét, a gyógyulás kimenetelét, növelheti az ápolás idejét, és az ellátás
költségét. A WHO és egyéb szervezetek az esés
megelõzését ezért a betegbiztonság egyik fontos elemeként határozták meg 2005-ben.
A BMKK Dr. Réthy Pál Tagkórháza elsõk között csatlakozott az Egészségügyi Menedzserképzõ
és Kórházszövetség felkéréséhez, mely a NEm Várt
ESemények jelentõ rendszerét (NEVES) dolgozta ki
Magyarország vonatkozásában. A NEVES jelentõ
rendszer alkalmazása a kórházakban hozzájárul,
hogy feltárják a nem várt események, így a betegesések kiváltó okait és ajánlásokat dolgozzanak ki ezek
elkerülésére. 2006-ban a pilot munkacsoport próbafázisában négy témát választott: decubitus kialakulása, betegesések, elmaradt, tervezett mûtétek és az
újraélesztés. Mára már 21 témában dolgoztak ki jelentõlapot. 2008. december 4-én rendezték meg az
elsõ értékelõ Betegbiztonsági Fórumot, melynek kiemelt témája a beteg esések jelentõsége és a megelõzés lehetõségeinek kialakítása volt.
Elõadásomban az itt rögzített alapelvek mentén,
a betegek esési kockázatának csökkentése céljából,
a NEVES jelentõrendszer adatbázisának felhasználásával vizsgáltam az osztályunkon elõfordult esetek
okait és próbáltam feltárni a megelõzés lehetõségeit. A prezentációmban hangsúlyt adok az aktuális jogi
háttérnek, betegjogoknak a betegek biztonságos ellátásának érdekében. Osztályunkon az eddig dokumentált, több mint 50 jelentõlap és az országos jelentések összehasonlító elemzése alapján igyekeztem
megtalálni az esések megelõzésének leghatékonyabb
módját.
Elõadása második helyezést ért el a szakdolgozói
szekcióban.
Bajiné Major Tímea az alábbiakban foglalta
össze a Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyar-
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ért is történnek a balesetek, betegesések. Tudom,
országi Szakcsoportjának történetét és a 48. tudomáhogy fõ ok az, hogy kevés nõvér dolgozik egy mûnyos ülés jelentõségét szakdolgozói szemmel:
szakban, hiszen felvételes napon akár 15 beteg is jut
A Magyar Belgyógyász Társaság 1966-ban alaegy nõvérre. De azáltal, hogy feltárjuk a problémát,
kult. „Célja a belgyógyászat fejlesztése, a tagok tuelemezzük, megbeszéljük, megoldási javaslatot is tedományos ismereteinek növelése, orvosetikai neveszünk. Ha ez tudomálése, a szakmai, illetve tunyos konferenciákon is
dományos érdekeinek
elhangzik – mivel szinte
képviselete és védelme.”
minden kórházat érint –
(alapszabályzat) A Társaelõbb-utóbb változást tuság területi szervezetei redunk elérni. De ehhez
gionális alapon szervezõdnekünk is folyamatosan
tek. Békés megye a Délváltozni, megújulni, kumagyarországi Szakcsotatni kell az új lehetõséporthoz tartozik. 48 évvel
geket.
ezelõtt indult a tudomáAz idei Dél-magyarnyos fórum Iványi János
országi Decentrumon 19
fõorvos úr kezdeményeelõadás hangzott el a nõzésére.
vér szekcióban. Nagyon
2017-ben elõször az
meglepõdtem, hogy ilyen
orvostársadalom nyitott a
sokan voltunk, a terem
nõvérek felé és lehetõséget biztosított, hogy részt
A konferencia helyszíne Cserkeszõlõn az Aqua Spa mindvégig zsúfolásig tele
volt. Ez a sok elõadó melvehessünk ezen a nagyKonferencia és Wellness Hotel
lett annak is köszönhetõ,
szabású rendezvényen, elhogy az idén nem kellett nevezési díjat fizetni a nõismerve ezzel a nõvéri munka mellett a tudományos
vér szekcióban. A végén derült ki, hogy még díjazmunkánkat is. Nagyon nagy megtiszteltetés volt százák is az elõadásokat. Nagyon meglepõdtem, hogy
momra, hogy elõadhattam a szakdolgozatomból kéII. helyezett lettem, hisz minden elõadás nagyon maszült elõadásomat. Kicsit félve mentem el. Mit is kegas színvonalú volt. Köszönettel tartozom dr. Tóth
resünk mi, nõvérek itt? Annyi elismert, a belgyógyász
Eszter fõorvosnõnek, dr. Berkesi Erika fõorvosnõszakmában magas szinten lévõ orvost érdekelhet a
nek és a kórház vezetésének a támogatásért, Olejné
mi munkánk? De nagyon kellemes csalódás ért, így
Pikó Máriának és Vízi Ildikónak a szakmai segítséaz idén, amikor Fõorvosnõ megkérdezte, hogy felgért, a kollégáknak, akik lelkesen töltik a jelentõ lakészülnék-e az idei kongresszusra is, azonnal igent
pokat minden nehézség ellenére, és végül férjemnek,
mondtam.
aki elviseli, hogy éjszakánként a gép elõtt töltöm az
Már régóta foglalkoztatott a betegbiztonság, ezen
idõmet.
belül is a betegségek okainak kiderítése és megelõOsztályunkról – a fentebb már említett dr.
zésének feltárása osztályunkon. Elkezdtem hát kuBerkesi Erika fõorvosnõ mellett dr. Halász Tímea és
tatni a témában. Amikor valami új dolgot ismer meg
dr. Simon Edina adott elõ a „Sasfiók” szekcióban, a
az ember, az fantasztikus érzés. Kutatni, elmélyülni
Gasztroenterológiai részlegrõl dr. Varga Márta és dr.
nem csak arra jó, hogy felfedezzük a körülöttünk lévõ
Csefkó Klára fõorvosnõk szintén felkért referátumot
gyors fejlõdést, de új szemléletet is ad. Mikor a fõadtak elõ.
iskolán elkezdtem tanulni az ápolási modelleket, soA Diabetológiai részlegrõl dr. Szerencsi Regina
kat gondoltam rá, hogy mi értelme is volt ezeket kia Varia szekcióban szerepelt.
dolgozni. Ma már tudom, hogy ez vitte, fejlesztette
hivatásunkat egy magasabb szintre. A Maslowi piraMindenkit arra biztatok, hogy kutasson, készülmis csúcsára minden embernek el kellene jutnia! Tujön fel egy témában, így mi, nõvérek is éljünk a ledásunk bõvítésével növelni önértékelésünket, önbehetõséggel, hogy tudományos munkával elõbbre vicsülésünket, elkerülve ezzel a kiégést.
gyük hivatásunkat!
A betegek biztonsága 2006-óta kiemelt fontosságot kapott az egészségügyben. Büszke vagyok rá,
Köszönet illeti dr. Vágó Angéla Babettet, dr. Netye
hogy kórházunk elsõként csatlakozott a minisztériZoltánt, dr. Ruzsa Jánost, Enyediné Szegedi Gabrielum felhívásához és aktívan részt vett a NEVES-jelát és Bajiné Major Tímeát az eseményrõl szóló anyag
lentõ rendszer kialakításában, mûködtetésében. Már
rendelkezésre bocsátásáért.
azzal, hogy jelentjük – nem pedig eltussoljuk, elhallÖsszeállította:
gatjuk – a nem várt eseményeket, létrejött egy olyan
Tölgyesi Ágnes
adatbázis, ahol az adatokat elemezve rájöhetünk mi-
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VILÁGNAPOK
MÁRCIUS 25.: A MAGZATGYERMEK NAPJA – MEGEMLÉKEZÉS A MEGFOGANT ÉLETEKRÕL
A magzatgyermekekrõl elõször 1993-ban emlékeztek meg El Salvadorban: a világnapon a növekvõ
élet csodáját és a várandósságot ünnepeljük.
A magzatgyermek napjának dátuma megegyezik
a keresztény Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepével, ugyanis erre a napra teszik Jézus Krisztus fogantatását.
A kínaiak már az ókor óta tudják, hogy az emberi élet a fogantatás pillanatában kezdõdik. Abban
a pillanatban, mikor a nõi petesejtet megtermékenyíti
a hím ivarsejt – és elkezdõdik a csoda!
A fogamzás utáni elsõ 24 órában már kialakul a
magzatgyermek teljes, csak reá jellemzõ DNS-állománya. Így már az elsõ nap után az utód neme is eldõl. A második héten már formálódik a fogazat, a
kéz, a láb. Ilyenkor már jól látható a füle, a szája és
a nyelve.
A harmadik héttõl dobog a szíve. Észlelhetõ az
agymûködése. A magzatgyermek életének elsõ hónapja alatt a fogamzáskori méretének a tízszeresére
nõ. Belsõ, porcos váza csontozattá szilárdul. Negyven izomcsoport kezdi elsõ gyakorlatait. A baba már
tudja szopni az ujját. A nyolcadik hétre már minden
szerve kialakul. A harmadik hónapban a baba már
tud hunyorítani. Nyel, és a nyelvét mozgatja. Alszik
és ébred. A kéz- és lábujjain feltûnik a köröm. Saját
egyedi ujjlenyomata alapján akár személyi igazolványt is igényelhetne. Érzékeny az érintésre. Magzatvizet szív be, amely segíti a légzõszervek fejlõdését. Az életfolyamataihoz szükséges oxigént a köldökzsinóron keresztül „szerzi be”.
A negyedik hónapban a kisbaba agya elkezdi az
érési folyamatot, ami kb. 14 éves koráig tart. A köldökzsinóron keresztül kapja a fejlõdéséhez szükséges tápanyagokat. Az anya által elfogyasztott táplálék egy-két órán belül már a pici szervezetében is
megjelenik. A fejen megjelennek az elsõ hajszálak,
van szemöldöke és szempillája. Ebben az idõszakban
már gyors szemmozgást is észleltek, ami azt jelzi,
hogy a baba álmodik. Kialakul az alvásrend. A kismama – fõként pihenés közben – érzékeli, hogyan
forgolódik nyújtózkodik, de nem szereti az erõs hangokat, a zörejeket. Foglalkozni kell vele.
A hetedik hónap elején a kisbaba már mind a
négy érzékszervét használja. Kinyitja, becsukja és
forgatja is a szemét. Ízlel, érint, ásít, köhög, sõt csuklik. Már felismeri édesanyja hangját. Szereti, ha énekelnek vagy mesélnek neki. Kis öklének szorítása
most még erõsebb, mint születése után. Mintegy felkészülésképpen a mindennapi életre kevéske ellenanyagot kap édesanyjától. Ezek az ellenanyagok sok

betegségtõl védik majd meg. Hát nem csodálatos a
természet eme gondoskodása? Az utolsó két hónapban tovább gyarapszik. Bõre alatt kialakul az a zsírréteg, amely a születés után biztosítja teste állandó
hõmérsékletét. A 9. hónapban fejjel lefelé fordul.
Készül elhagyni az anyaméhet. Tüdeje már teljesen
kifejlett, és alkalmas arra, hogy lélegezzen. Születése után õ is látható része lesz annak az értékes láncolatnak, amely az emberiség múltjából a jövõ felé
tart. (Tudományos szakdokumentáció alapján összeállította Jakabffy László.)

Tévhit azt gondolni, hogy egy újszülöttet, egy
kisbabát csendes helyre kell elszeparálni, mert csendre van szüksége! Egy magzatnak nem a csend a meghatározó puha lakhelyén! Az élet zajai körülveszik:
az anya szívverése, pulzálás, vérkeringés, emésztõrendszer zajai, majd a várandósság félidejétõl kezdve egyre inkább külön választja a külsõ zajokat is.
Megszületés után ismerõsként üdvözlik a „pocaknak” mondott meséket, felfigyel az újra és újra felcsendülõ kedves zenére, édesapja hangja sem idegen
számára.
Az érzelmek is elérik õket! Egy magzat pontosan tudja, akarják-e õt szülei, szeretik-e, várják-e,
ahogy az anyai stressz is eljut hozzájuk. Egy-egy
ijedtség, feszültség, rossz élmény nem hagy maradandó nyomot a magzatban, de az állandó stressz sem
anyának, sem magzatának nem kívánatos, negatív és
romboló hatásai miatt. A felszabaduló nagy mennyiségû stresszhormon átjut a méhlepényen keresztül.
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Egy magzat számára az egyik legnagyobb stresszforrás, ha édesanyja nem vesz róla tudomást.
A várandósság, a magzati lét egy aktív folyamat,
sok érzelmi jelenlétet kíván és sokat tehetünk a késõbbi harmonikus szülõ-gyerek kapcsolatért, ha már
ezekben a hónapokban is tudatosak vagyunk, éberek,
befogadók és nyitottak.
A magzatok rengeteg jelzést küldenek, reagálnak a
történésekre, teljes értékû emberek, különleges és egyedi
személyiségek, érzelmi és fizikális szükségletekkel.

„mint a Holocaust vagy a mûvi abortusz.” „A magyarságot érintõ problémák forrása az abortusz és a gyermekellenesség. Ennek oka pedig: úgy élünk, hogy nem
tudjuk, mit cselekszünk. A tudásunkkal, a tudatosságunkkal van tehát a baj” – mondta.

A magzatgyermek világnapja alkalmával sok szó
esik az abortuszról is, a mellette és ellene érvelõk
különféle indokokat sorakoztatnak fel. A média befolyása óriási. Abortuszkérdés tekintetében többségében azokat az információkat juttatja tovább, melyek rutinmûtétnek, a nõ természetes jogának tartja
az élet elvételét. Nem hívja fel a figyelmet sem a súlyos etikai szempontokra, de még csak az anyát érintõ, késõbb bekövetkezhetõ veszélyekre sem.

Prof. dr. Széll Kálmán nyugalmazott osztályvezetõ fõorvos, a MTA Orvostudományok Kandidátusa
szerint: Az orvosnak tudnia kell, hogy akár sebészi,
akár vegyi abortusz végzésekor egy megindult élet,

Dr. Kopp Mária egyetemi tanár, pszichológus szerint: „Az abortusz a védtelen élettel szembeni agresszió legkegyetlenebb megnyilvánulása, egyben a
fogyasztói ideológia legdrámaibb kifejezõdése.”

A világon körülbelül 40 millió értékes életet oltanak ki évente szándékosan, a terhesség-megszakítással. Ma Magyarországon minden harmadik várandósság abortusszal végzõdik. Ezek 97 százaléka nem
egészségügyi okokból (ha a terhesség az anya életét
vagy egészségét veszélyezteti, ha a magzatnak genetikai, illetve egyéb károsodása van) történik, illetve
nem azért, mert a terhesség bûncselekmény (nemi
erõszak, vérfertõzés).
A magyar állam a magzatelhajtást a 12. várandóssági hétig engedélyezi, 18 év alatt pedig a 18. hétig.
„Olyan döntést hozni, hogy a gyermeknek meg
kell halnia ahhoz, hogy saját akaratunk szerint éljünk
– ez nyomorúságos”– mondta Teréz anya.
Dr. Paksy Mária pszichiáter, a Pacem in Utero
(Békét az anyaméhben) magzatvédõ egyesület alapító tagját idézve: „Az elsõ terhesség megszakítása
különösen veszélyesnek számít, noha az abortuszt
sokan rutin beavatkozásnak gondolják (...), rendkívül megnõ a késõbbi terhességek során a vetélés, a
koraszülés kockázata.”
A hippokratészi eskü ide vonatkozó része eredetileg így szól: „...nem segítek hozzá egyetlen
asszonyt sem magzata elhajtásához.” Dr. Paksy Mária elmondta, hogy a végzõs orvosok azonban ma már
a hippokratészi esküt nem mondják el. Helyette minden egyetem összeállít egy, a hivatásetika fõbb elveit tartalmazó esküszöveget, melyben az abortuszra
vonatkozó elveket nem említik meg.
Dr. Kellermayer Miklós a tudomány kategóriában
Príma-díjjal kitüntetett professzor. Az élet érték címû
elõadásában többek között olyan szörnyûségeket említ

9 hetes abortált magzat

egy leendõ személyiség megsemmisítésérõl van szó,
amely ellenkezik a szívünkbe vésett természeti törvénnyel, a természettõl ránk szabott szülõi szereppel, sõt az orvosi hivatással is.
Szokás a feministákra támaszkodva a személyiségi jogokat tanúul hívni, mondván, hogy az a nõ
elidegeníthetetlen emberi joga, hogy a testével szabadon rendelkezzen. E jogát természetesen senki
sem vonja kétségbe. Így például szabadon tûzhet a
fülébe, orrába, nyelvére vagy a köldökére gyûrûket,
ékszereket, bizsukat, vagy akár le is vághatja egyik
fülét vagy az ujjait. De ugyanezt már nem teheti meg
a magzatgyermekkel, mert a magzat nem az õ teste! A magzat csak vendégségben és átmenetileg tartózkodik az anya testében, különbözik az anya testfelépítésétõl, fele részben az apa génjeit hordozva
mindkét szülõtõl eltérõ, új biológiai egyed: személy.
Bûn tehát egy – mondhatni – teljesen egészséges egyénen kockázattal járó olyan orvosi beavatkozást végezni, amely gyökeresen ellentmond az orvosi hivatásnak, mert különös kegyetlenséggel öl meg
egy leendõ embert.
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Szerte a világon arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ezen a napon különösen sokat gondoljunk
a meg nem született gyermekekre, azokra, akik megfogantak, de nem láthatták meg a napvilágot, mert
az édesanyjuk méhén belül vesztették életüket. Biztató, hogy a terhesség-megszakítások száma csökken

– 2013 abortuszszempontból rekord év volt Magyarországon, soha ilyen kevés terhesség-megszakítás
még nem történt, 2016 elsõ negyedévében pedig további 4,1 százalékkal csökkent számuk – de amíg van
mit megszámolni, addig szükség van erre a napra.
Legalább egy évben egyszer!
Voltam az ígéret,
a rég várt csoda,
a vágy otthona.
Lettem várakozás,
hit, remény, szeretet,
boldog üzenet.
Már csak seb vagyok
üres méhe falán.
Ma megölt az anyám.

Semmelweis Ignác szülész professzor életét szentelte annak, hogy egészséges anyák egészséges gyermekeket szülhessenek. Minden anya, aki igent mond az abortuszra, nem csak saját gyermeke életére mond
nemet, de a magyar orvosgéniusz életmûvére is.
2018 nem csak Semmelweis-emlékév, de a Családok éve is. A gondoskodó szülõk, a testvérek, az idõsek, a megfoganó és a megszületõ gyermekek éve. Nekik szól most az üzenet:
„Õrzõk, vigyázzatok a strázsán,
Az Élet él és élni akar,
Nem azért adott annyi szépet,
Hogy átvádoljanak most rajta
Véres s ostoba feneségek.
Oly szomorú embernek lenni
S szörnyûek az állat-hõs igék
S a csillag-szóró éjszakák
Ma sem engedik feledtetni
Az ember Szépbe-szõtt hitét.
S akik még vagytok, õrzõn, árván,
Õrzõk: vigyázzatok a strázsán.”
(Ady Endre. Intés az õrzõkhöz – részlet)
Összeállította és a kiegészítéseket írta:
Tölgyesi Ágnes
Forrás:
https://www.babanet.hu/gyermekvallalas/marcius-25-e-a-magzatgyermek-vilagnapja/
http://www.erdon.ro/mrcius-25-a-magzatgyermek-napja/news-20080325-07551758
http://www.erdon.ro/mrcius-25-a-magzatgyermek-napja/news-20080325-07551758
http://napielemozsia.hu/cikkek/magzatgyermek-napja#.WrD-IWrOWHs
http://egeszseg.lovassy.hu/?p=478
https://csaladhalo.hu/egeszseg-es-lelek/magzatgyermekek-vilagnapja-mert-az-eletunk-mar-az-anyamehben-elkezdodik/
http://indiahangja.reblog.hu/abortuszkerdes-magzatgyermek-vilagnapja
http://felvidek.ma/2016/03/vedelemre-szorul-e-magzat-kerdesek-es-valaszok-a-magzatgyermek-vilagnapjan/
http://www.kcssz.hu/articleGroups/hireink-3/felvideki-szervezetek-felhivas-a-magzatgyermek-vilagnapja-alkalmabol?subSiteId=
https://kisbabanaplo.com/sokkolo-10-hetesen-elvetelt-a-babafotok-bejartak-a-vilagot/
http://www.origo.hu/itthon/20170109-csokken-az-abortuszok-szama-magyarorszagon.html
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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

BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ

16

2018. II. évfolyam 3. szám

KIÁLLÍTÁS
DR.

PÁLOVITS ÁGOTA ÉS PAPP MÁRIA KIÁLLÍTÁSA A PÁNDY-GALÉRIÁBAN

2018 márciusában talán a szokásosnál is harsogóbb színekbe öltözött a Pándy-Galéria – ezúttal intézményünk két munkatársának – Papp Máriának és
dr. Pálovits Ágotának – köszönhetõen. Az ilyen tárlatok teszik nyilvánvalóvá, milyen fontos életünkben
a mûvészet: a színek, formák és az általuk közvetített öröm, rácsodálkozás, melyek újra és újra mosolyt csalnak arcunkra, valahányszor megállunk alkotásaik elõtt.
Papp Mária 2011 óta kórházunk munkatársa, a
Pándy Kálmán tagintézmény gyógyszertárában dolgozik. Alkotásaival már több ízben találkoztunk galériánkban. Eddig öt – önálló és alkotótársaival közös – kiállítása volt, különbözõ helyeken. A PándyGalériában idén márciusban a tavasz ragyogó színeiben pompázó festményeivel ajándékozott meg minden arra járót.
Dr. Pálovits Ágota eszményi nõalak ábrázolása
gyönyörû technikai megoldásokkal jelenik meg képein. Elegáns, néha visszafogott, máskor káprázatosan fényûzõ színei elõtt hosszasan elidõzik a szemlélõ. A kiállítás megnyitójának vendégeit Ágota nem
csak festményeivel, de csodaszép énekhangjával is
megajándékozta – párja gitárkíséretével.
A tárlatot dr. Rokszinné dr. Árgyelán Alice vezetõ gyógyszerész nyitotta meg egy kicsit rendhagyó –
és nagyon szimpatikus – módon. Saját elmondása szerint nem tartja magát mûértõnek, nem is gyakran fordul elõ vele, hogy felkérik kiállítás megnyitásra, de
most ez történt. Természetesen elvállalta, hiszen
mindkét alkotó az általa vezetett gyógyszertár munkatársa. Azt persze Õ is látja, hogy a kiállított képek szemet és lelket gyönyörködtetõek, de tudja, hogy
ez nem igazán hozzáértõ megfogalmazás. Ezért inkább azt tartja fontosnak elmondani, hogy végtelenül büszke arra, milyen tehetséges munkatársai vannak.
Papp Mária és dr. Pálovits Ágota közös kiállítása 2018 márciusában egy egész hónapon át erõsítette a közelgõ tavaszba és az élet szépségébe vetett hitünket.
Az alkotók az alábbiakban vallanak magukról:
dr. Pálovits Ágota
Békéscsabán születtem. Általános iskolai, ill.
gimnáziumi tanulmányaimat Gyulán folytattam, majd
gyógyszerészként végeztem a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán. Jelenleg a
gyulai kórházban dolgozom másfél éve.
Gyermekkoromtól kezdve szeretek rajzolni, ám
a gimnázium és egyetem elsõ éveiben mellõztem

ezen
hobbimat.
Amíg a száraz,
ugyanakkor mégis
izgalmas kémiával
és fizikával élesítettem elmémet, rájöttem, hogy valami
hiányzik az életembõl. Mindig is vonzottak a különbözõ
mûvészi tevékenységek: moderntáncoltam, hímeztem,
rajzolgattam, illetve
általános iskolai és
gimnáziumi éveim
során zongora leckéket vettem a zeneiskolában, és pár évet ének órákra is jártam. Az itt szerzett tudást hobby-zenekaromban, mint zongorista, illetve vokalista tudtam alkalmazni. Ezen tevékenységek felhagyása ûrt hagyott
bennem. Sürgetõnek éreztem a változtatást, így egy
merészet gondolva mûvésztanárt kerestem, akit megtaláltam Selmeczki Gizella festõnõ személyében. Az
alapokat segítségével sajátítottam el. Egyetemi tanulmányaim befejeztével hazaköltöztem, így jelenleg a
békéscsabai Novák Attila tanácsai, illetve a világhálón fellelhetõ tehetséges festõk, fotográfusok (pl:
Sheri, Brad Kunkle, Karol Bak, Sophie Griotto,
Jarostaw Kubicki, stb.) járulnak hozzá fejlõdésemhez. Igyekszem a magam útját kitaposni, megkeresni az egyéni stílusomat.
Kedvenc és örök témám a nõ, a szépség, az arc.
Stílusom még alakulóban van, de jellemzõ festményeimre a realista ábrázolás melyekbe modern elemeket csempészek. Festményeim akril festékkel készülnek, a képek egy része megtekinthetõ Gyulán, a Kossuth u 4. szám alatt, a Napfény Íze Reformboltban.
Papp Mária
Gyulán születtem, az Erkel Ferenc Gimnáziumban érettségiztem.
Gyermekkoromban nagyon
szerettem rajzolni,
majd hosszú szünet után 2008-ban
ismerõseim unszo-
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lására ecsetet vettem a kezembe, azóta együtt festünk. Szakkörben, alkotótáborokban, szabadegyetemi elõadásokon, interneten keresztül tanulok, bõvítem ismereteimet. A szabadegyetemen olyan neves
tanáraim voltak, mint Bálványosi Huba, Döri Éva,
Novák Attila és Lonovics László.
Olaj és akril technikával készítem a képeimet, de
vannak akvarell alkotásaim is.
Az évek során több alkotótáborban voltam
Kétegyházán, Békésszentandráson és Gyomaendrõdön. Sokat tanultam a tábor vezetõitõl és alkotótársaimtól.

17
Szeretem a természetet, szeretek a szabadban
alkotni. szívesen festek utcarészleteket, épületeket,
csendéleteket. Képimen sok színt használok.
Több csoportos kiállításon vettem részt Gyulán
és a környezõ településeken.
Kicsit késõn, de szerencsére rátaláltam az alkotás örömére. Szeretném, ha az alkotásaim másokban
is jó érzést váltanának ki. 2014-ben megalakult a
Gyulai Alkotók Baráti Köre, melynek alapító tagja
vagyok.
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Fotó: Márton Gabriella
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RECEPT-AJÁNLÓ
KUTI ÁRPÁDNÉ ROMVÁRI ÉVA SÜTEMÉNYEI
Márciusi recept-ajánlónkban most magát az ötletgazdát és saját készítésû süteményeit mutatjuk be.
Kuti Árpádné Romvári Éva még 2017. elején állt
elõ – elsõre kicsit meglepõ – ötletével, amikor a Kossuth Zsuzsanna Emlékév programsorozatát állítottuk
össze. Felvetése arról szólt, hogy miután az egész emlékévben egy ápolónõ – Magyarország elsõ fõápolónõje – a fõszereplõ, miért ne mutatkozhatnának be
ápolónõink háziasszony szerepben is? Az egyes osztályokon nap mint nap szóba kerülõ, munka mellett
gyorsan gazdát cserélõ receptek már egy egész receptkönyvvé állhatnának össze, annyi van belõlük. Hirdessünk hát versenyt sütemény készítésre, aztán fogyasszuk el együtt jó étvággyal, közben apróbb-na-

gyobb fortélyokat is tanítva egymásnak. További hozadéka lehet – és ez a gyakorlatban késõbb be is igazolódott –, hogy kitûnõ közösségépítõ foglalatosság
összejönni egy csapattag konyhájában és elképesztõ
finomságokat alkotni! A program sikerérõl decemberi
különszámunkban már közzétettünk egy képes beszámolót. Ez évi januári és februári számunkban pedig –
ígéretünkhöz híven – bemutattunk 1-1 receptet.
Márciusban Évi receptjeibõl adunk közre kettõt.
A választás az elõzõ havihoz hasonlóan ismét nemzetközire sikerült, lévén az egyik székely, a másik
zsidó nemzetiségû. Mindkettõ meglehetõsen különleges – és nagyon finom! Ezt, mint a decemberi verseny kóstoló zsûritagja megerõsíthetem!

Flódni, ahogyan a jiddis mame készíti

diós hozzávalóival is hasonlóan járok el, csak a tojás sárgáját akkor keverem bele, ha levettem a tûzrõl. Az almát becukrozom, fahéjazom és a borban
megpárolom. Ezután a töltelékeket teljesen kihûtöm.
A liszthez keverem a cukrot és a tojások sárgáját, majd belemorzsolom a hideg vajat, végül a borral összedolgozom, hogy könnyen nyújtható tésztát
kapjak. Öt részre osztom (mérleggel lemérve) és
egyesével kinyújtom Kikent tepsibe (23×31 cm) rakom az elsõ lapot (1), amit a máktöltelékkel kenek
meg jó vastagon. Erre jön a következõ tészta (2),

A tészta hozzávalói:
50 dkg liszt, 25 dkg vaj, 10 dkg cukor, 3 tojás
sárgája, 1 dl fehér bor (én minõségi muskotályosat
vagy tokaji édeset használok. Az egész süteményhez elég egy üveggel – és egy korty marad a háziasszonynak is).
(Na ezek azok az apró fortélyok, amiktõl tuti jó
lesz a süti – és a hangulat! – a szerk.)
A töltelék hozzávalói:
Mákos: 20 dkg darált mák, 20
dkg cukor, 2 dl fehér bor, 2,5 dkg
vaj, 5 dkg mazsola (elõtte forró
rumos vízzel leöntöm), reszelt
narancshéj
Diós: 20 dkg darált dió, 20 dkg
cukor, 2 dl fehér bor, 1 tojás sárgája, 1 vaníliás cukor, 5 dkg mazsola (elõbbiek szerint), reszelt
narancshéj
Almás: 1 kg reszelt alma, 10
dkg cukor, kevés fahéj, 1 dl bor
Lekváros: 3 dl házi készítésû
sûrû, fényes szilvalekvár (nem
dzsem)
A tetejére: 1 tojás sárgája
Elkészítés:
A töltelék hozzávalóit különkülön megfõzöm: Hidegen összekeverem a mákos hozzávalóit,
majd pár perc alatt összefõzöm. A
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amire az almatöltelék kerül, majd újabb tészta (3.)
és a diótöltelék, erre ismét tészta (4.), végül a lekvárral kenem meg. Az ötödik tésztalapot a tetejére
simítom és felvert tojással kenem le. 150°C-ra elõmelegített sütõben (alsó és felsõ sütés) kb. 90 perc
alatt szép aranybarnára sütöm.
A Flódni sok energiát, nagyfokú gondosságot
igénylõ, kalóriadús, kelet-európai ünnepi zsidó sütemény, de a végeredmény mindenképpen megéri a fáradozást!
(Az egy üveg borból megmaradt 1 dl mindenképpen a készítõjét illeti meg! – a
szerk.)

a tetejét és közepes pogácsaszaggatóval kiszaggatom.
Sütõpapírral fedett sütõlemezre rakom és tojássárgájával lekenem a tetejét. 180°C-ra melegített sütõben (alsó-felsõ sütés) kb. 30 perc alatt pirosra sütöm. Frissen a legfinomabb!
A tészta csak kismértékben emelkedik meg a
benne lévõ juhtúrótól, ezért kell vastagabbra nyújtani és a juhtúró sóssága miatt nem kell hozzá sok
sót adni.

Székely kapros-juhtúrós
pogácsa
Hozzávalók:
50 dkg liszt, 50 dkg hideg margarin, 50 dkg házi erdélyi juhtúró,
1 teáskanál só, 1 csokor kapor
A tetejére:
1 tojás sárgája
Elkészítés:
A liszthez keverem a sót és az
apróra vágott kaprot, hozzá morzsolom a margarint, végül a juhtúróval összegyúrom. Lisztezett
deszkán másfél ujjnyi vastagságúra nyújtom ki., késsel berácsozom

MESZK-BÁL 2018.
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
(MESZK) Békés Megyei Szervezete 2018.
március 24-én megtartotta 6. Batyus bálját,
idén békéscsabai helyszínnel. A szokásos jó
hangulat jellemezte ismét a bálat, mint eddig minden évben tapasztalhattuk. Igazi
retro hangulat, retro zene, fények. Az idei
bál mottója: „Csipke és csokornyakkendõ”
volt. A mottóhoz hûen a résztvevõk csipkés ruhákban, csokornyakkendõben jelentek
meg. Valamennyien ajándéktombolát kaptak
(a belépõjegy is tombolajegynek számított, így
mindenkinek lehetõsége volt ajándékszerzésre). A
tombolatárgyak sikert arattak a bálozók között
(emblémás esernyõ, toll, termoszbögre... fõdíj: sió-

foki 4 napos konferencia). A kamara minden jelenlevõt szendviccsel és színes koktéllal vendégelt
meg. A BMKK Pándy Kálmán Tagkórház dolgozói is képviselték magukat igen szép számban ezen eseményen. A táncparkett mindig
tele volt, ez is mutatja, hogy igen jó hangulatban telt a bál. A zene, tánc közelebb hozta
a különbözõ munkahelyen dolgozókat, illetve
rég nem látott kollégákat, iskolatársakat.
Köszönjük a MESZK Békés Megyei
Szervezetének, hogy ismét egy jót bálozhattunk.
Enyediné Szegedi Gabriella
fõnõvér, I. Belgyógyászat Osztály és Gasztroenterológia,
Pándy Kálmán Tagkórház
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KÖNYVAJÁNLÓ
RITA FALK – TÉLI KRUMPLIGOMBÓC
MÛVELT NÉP KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST, 2016
Bajor krimi, avagy receptek a rendõri munkához
és fõzéshez
Nyomozó sokféle könyvben van, és így sokféle
is... Sherlock Holmes szikár, majdnem aszkéta (már
ha a kokain idõnkénti élvezetétõl eltekintünk)
„klasszikus” alakja, a bölcs Brown atya
alacsony, szelíd figurája, a hiú, piperkõc
és ínyenc, de briliáns logikájú Hercule
Poirot, a munkatársai barátsága mellett
családja szeretetét is élvezõ Steve Carella
nyomozó a 87-es körzetbõl (Ed McBain)
vagy akár a rendíthetetlen és saját logikája
áldozatává váló Matthäi felügyelõ (Friedrich Dürrenmatt), vagy – a hazai kedvencekrõl sem elfeledkezve – Dér Ádám
kriminál-pszichológus (Kristóf Attila)
vagy Gordiusz mester (Fülöp János),
esetleg a krimi és kalandregény határán
egyensúlyozó Denisa Wry (Vavyan Fable)
sokunk számára ismerõsek. A „receptes
krimik” sem jelentenek új mûfajt, Joanne
Fluke megteremtette a számos – változó
minõségû, de mindig (legalább) „egyszer
elolvasható” – történetben szereplõ, kisvárosi süteményboltos, és mindig gyilkosságba botló Hannah
Swensen alakját (a könyv végén természetesen a sütemények receptjeivel). Rita Falk állandó figurája,
Franz Eberhofer mégis új színt, s mondhatni, új ízeket is jelent a bûnügyi regények kedvelõinek.
Rita Falk 1964-ben született Oberammergauban.
8 éves korában költözött szüleivel Münchenbe, majd
Landshutba, ahol – azért, hogy apja latinul tanulhasson (legalább is ezt állítja önéletrajzában) – humán
szakos gimnáziumba járt, s bár nem volt kiváló tanuló, mi több, az érettségiig sem tartott ki, németbõl írt dolgozatait gyakran olvasták fel az osztályban.
Könyve végén így vall íróvá válásáról: „Hatalmas
mennyiségû könyvet olvastam el eddigi életem során,
közöttük számtalan nagyon rosszat is. Így jött az ötlet: rossz könyvet én is tudok írni. Sõt, talán jót is. Vagy
legalábbis vidámat.” Nos – sikerült neki. Az általa
megteremtett alak, a Landshut melletti Niederkaltenkirchenben szolgálatot teljesítõ Franz Eberhofer
rendõr eddig 9 könyvben – ezek közül magyarul jelen mû és a Gõzgombóc blues jelentek meg – és 5
filmben szerepelt. Rita Falknak 3 felnõtt gyereke van
és második férjével él, aki Münchenben rendõr.
Ha valaki a krimiirodalom (igen, bárki, bármit
mond, akkor is irodalom!) szerzõire gondol, akkor
azok elsõsorban britek vagy amerikaiak, újabban

skandinávok, míg a németek talán a sor végén masíroznak valahol (a televízióban látott Tetthely
[„Tatort”] vagy Derrick sorozatokra egyre kevesebben emlékeznek), s a filmélmények is döntõen amerikaiak (vagy ezt utánzók), melyek lehetnek egyre
akciódúsabbak, de mind gondolatszegényebbek, és
igen fájóan sablonosak is. Egyre több
bennük az ököl vagy a lövöldözés, és
egyre kevesebb az agy és a gondolkodás.
Rita Falk viszont bebizonyította,
hogy lehet jó német, sõt, jó, bajor krimit írni. Nemcsak egyet, ami lehetne
véletlen is, hanem egy egész sorozatot
is (könyv- és nem géppisztoly-sorozatra gondolok!)
A helyszín, Niederkaltenkirchen,
kis, bajor falu, melyben van egy kocsma, egy hentesüzlet, iskola, templom,
temetõ, egy gáz-, víz- és fûtésszerelõ
(„buheráló”), egy benzinkút (ami a
könyvben nem mellékes szempont) és
az önkormányzat, ahol, sajnos, nemcsak Suzi, Franz barátnõje dolgozik,
hanem itt székel a polgármester is, aki hõsünket nem
valami sokra becsüli, és olyan feladatokat ad neki,
amiktõl nem könnyû – de kellõ ravaszsággal nem is
lehetetlen – megszabadulni.
A könyv fõszereplõje, Franz Eberhofer érdekes
egyéniség. Nem ám a bumfordi falusi rendõr iskolapéldája, hiszen Münchenben dolgozott korábban, de
onnan távoznia kellett – ez sem mindennapos történet. Áthelyezésében szerepe van dr. (sõt, dupladoktor) Spechltnek, a fül-orr-gégészbõl lett rendõrségi
pszichológusnak. Amikor Eberhofer járõrtársa (Rudi
Birkenberger) szolgálati fegyverével, egyetlen lövéssel kasztrált egy õrizetükre bízott visszaesõ pedofilt,
s Franz nem határolódott el tõle – sõt! –, a jó doktor szorgos rábeszéléssel elérte, hogy inkább ne hordjon fegyvert. Amikor emiatt viszont golyót kapott a
vállába, akkor Franz átesett a ló másik oldalára,
könnyen került kezébe a pisztoly (bár becsületére
legyen mondva, senkire sem lõtt), így aztán jobbnak
látták, ha békés szülõfalujában teljesít szolgálatot
(azért – ha a szép szó nem használ – a fegyvert itt is
ki- kiteszi az asztalra). Franz családja sem mindennapi. Édesanyja születésekor meghalt, ezért apjával
és nagyanyjával élnek. A Mama földsüket, hihetetlenül finomakat fõz, s minden árengedményes vásárlásban, kedvezményes akcióban lelkesen részt vesz.
80 éves korára összetöpörödött, így az akciós hol-
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mikat nem a felnõtt-, hanem a tini- vagy gyerekosztályon veszi. Szerencsére nem tud angolul, így nem
zavarja, hogy milyen felírat „ékíti” a szerzeményt
(„Big girls have more fun!”). A Papa megrögzött Beatles-rajongó, aki bármi ellen lelkesen tüntet fõleg magának a tüntetésnek a kedvéért, és idõnként (a saját
kertjében termesztett) marihuánát szív, mellyel
szemben Franz tehetetlen – csak nem csukathatja
le?! A család (szerencsére) máshol élõ tagja a
tenyérbemászó báty, Leopold, akinek könyvesboltja
van, és elõször szexi, de kikapós román nõt vesz feleségül, majd miután ezen visszaszerzi tõle a pénzét,
kiteszi í szûrét, és Thaiföldrõl, a nyaralásból jön haza
egy erõsen gyerekküllemû asszonykával, aki egy kis
Eberhofert hordoz a szíve alatt. (Ha valaki szerint
Mami a könyv legkedvesebb, legeredetibb, legszerethetõbb figurája, azzal nem vitatkozom...)
Franz nem lusta, minden este egyórás körútra
indul járõrkutyájával, viszont – jó bajor emberhez
méltóan – szereti a hasát és nem müzlivel veri el
éhét. Mama bõséges és finom fõztjét egyszerûen
imádja, de nem tolerálja a Beatlest, ezért inkább kiköltözik az üresen álló disznóólba. Itt álljunk meg
egy pillanatra: ez a disznóól, nem „olyan” disznóól!
„50 cm vastag külsõ falak, boltíves ablak, boltozatos
mennyezet. Hatalmas, nyílt tér, több mint százéves
masszív mestergerendák alatt, ugyanolyan régi, igazi
mészkõ csempés padozattal.” Mi több, a könyv végére a fûtés és a víz is bevezetésre kerül, és ami a
lényeg, nem hallatszik benne a Papa által éjjel-nappal hallgatott Beatles. Franz a harmincas éveiben járó
agglegény (aki szereti a nõket, és azok is õt, ám nem
mondhatjuk róla, hogy igazán tartós kapcsolatokat
sikerül kialakítania), messze nem intellektuel, de kellõen csavaros eszû (vagy csak ösztönösen érzi meg
a bûncselekményeket – bár egy családon belül gyors
egymásutánban három halálos baleset könnyen bekapcsolná másnál is a vészcsengõt), hajlamos elefántként viselkedni a porcelánboltban, és a napot gyakran fejezi be a kocsmában a falubéli cimborákkal

(ami nem akadályozza meg abban, hogy szükség esetén bármikor gyanúba fogja õket). Nem macsó, inkább kicsit bumfordi, enyhén? hiú, a nõk könnyen
vezetik az orránál fogva, de mindezek mellett (vagy
éppen mindezek ellenére) jó rendõr, kitartó, és bár
nem meglepõ módon a müncheni kapitányságon és
a vizsgálóbírónál szakmai hitele minimális, sikerül
(volt járõrtársa, a büntetése leülése után magánnyomozásokkal foglalkozó Rudi Birkenberger segítségével) bebizonyítania az igazát. „Beszólásai” pedig –
nem tudom, hogy ebben mennyi szerepe van Balla
Judit fordításának – remekek! (Persze, nemcsak neki,
hanem a falubelieknek is nagyon hatásos szöveget ad
a szájába a szerzõ és a fordító...)
A könyv nem horror. Nem vérfagyasztó, sõt, a
könyv végére „összegyûlt” 5 halott (4 meggyilkolt és
egy öngyilkos) ellenére furcsán békés és kedélyes történet. A falu bemutatása, a helyi kis ravaszkodások
megismerése és a szereplõk szövege révén még vidám is. Röviden: izgalmas, humoros – remek kikapcsolódás. Igazán kár lenne elmulasztani...
Végül egy recept (nem a címadó, de nagyon-nagyon figyelemreméltó) Mami 1937-es szakácskönyvébõl, melynek elkészítését nehezíti, hogy Simmerl
hentesüzlete (mely fûszeres húskenyerérõl az egész
környéken híres) nem nálunk, hanem a regénybeli
Niederkaltenkirchenben található. „Fasírt. 25 dkg
marha- vagy borjúhúst és 25 dkg sertéshúst frissen ledarálunk. 6 dkg zsemlemorzsát elkeverünk tejjel, apróra vágott petrezselyemmel, citromhéjjal és hagymával, majd sóval, borssal, szerecsendióval fûszerezzük,
végül összedolgozzuk 1-2 tojással. Vizes kézzel fasírtokat formálunk és serpenyõben, vajban, mindkét oldalát kisütjük. Amint ropogós-barna színt öltenek, frissen tálaljuk.”
Gondoljuk végig, és nyeljünk nagyokat!
Jó étvágyat – és jó olvasást (vagy tetszés szerint,
fordítva)!
dr. Pikó Béla
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