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SZTÓMATERÁPIA A BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZBAN
Deák Gyuláné, a Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórházának sztómaterápiás
nõvére vagyok.
1979. augusztus 1-jétõl 1989. augusztus 31-ig a
Pándy Kálmán Kórház Általános Sebészetén három
mûszakos ápolóként, 1989. szeptember 1-tõl 1996.
október 1-ig ugyanezen osztály földszintjén részlegvezetõ fõnõvérként és sztómaterápiás nõvérként, ezt
követõen független sztómaterápiás nõvérként tevékenykedem. A sztómaterápia mellett krónikus sebek
ellátásával és 1997-tõl otthoni szakápolással is foglalkozom.
Az akkori kórházvezetés fontosnak tartotta a
sztómás betegellátás színvonalának emelését, ezért
sztómagondozásra egy külön helyiséget is biztosított,
melyben zavartalanul, emberhez méltó helyen történhetett a betegek ellátása.
De mit is takar és hol tart ma a sztómaterápia
kórházunkban és hazánkban?
A sztómaápolás kiemelt figyelmet szentel a beteg saját ellátásába történõ bevonásába. Különös odafigyeléssel bír a speciális ápolást és ellátást igénylõ
sztómás beteg ápolása, gondozása is, mely már a beteggel történõ elsõ találkozáskor elkezdõdik. A
betegedukáció, oktatás folyamatos, tervezett ápolási folyamatot igényel.
Célja a megváltozott állapot elfogadásának segítése, a sztóma ellátása, a sztómaterápiás segédeszközök helyes alkalmazásának betanítása, a komfortérzés biztosítása, az egészség visszaállítása, annak
fenntartása, a mûtét elõtti életvitel helyreállítása,
vagy annak megközelítése, illetve célja még a beteg
biztonsága.
A betegbiztonság fontos szempont az Európai
Unióban. A szolgáltatók, döntéshozók, finanszírozók
egyetértenek abban, hogy szükség van módszertani
ajánlások kidolgozására, új eljárásrendek bevezetésére, amelyek elõsegítik a betegbiztonság javítását,
a nem várt események csökkentését a magyar egészségügyi intézményekben.
A következõkben azokról a segítõ, fejlesztõ eljárásokról teszek említést, amelyek ezeket a nem
várt eseményeket csökkenthetik a sztómás betegek
biztonságos ellátása kapcsán, és amelyeken az 1980as évek vége, 90-es évek eleje, a modern sztómaterápia hazánkban történt megjelenése óta folyamatosan dolgozunk.
A tanfolyam jellegû sztómaterápiás képzés csak
a sebészeti szakápolástani ismeretek bõvítését nyújtja
néhány órában. A gyakorlati tapasztalatokat, saját
megfigyeléseket elõadás formájában különbözõ szak-

mai konferenciákon mutattuk be a hazánkban dolgozó néhány kolléganõvel. Ezen megfigyelõ tanulmányokra alapozva látjuk el ma is a magyar sztómás
betegeket.
Az országban egy alkalommal szervezett
Sztómaterápiás szakasszisztens tanúsítványt nyújtó
2002/2003-as képzésen volt szerencsém a 19 sikeres
vizsgát tevõk között részt venni. Azóta sajnos már
néhányan nem élnek, nyugdíjba vonultak, vagy szerencsés esetben nyugdíj mellett folytatják munkájukat e területen.
Bár a mai napig sincs hazánkban elismert
sztómaterápiás ápolóképzés, a területen dolgozók
igyekeznek legjobb tudásuk szerint ellátni a betegeket. Kórházunkban jelenleg már elkezdõdött egy kolléganõ helyi képzése, úgy elméleti, mint a gyakorlati
munka megismerésének folyamatos oktatása.
A sztómateápiában jártas ápolónak nemcsak elméletben kell tudni, hanem a gyakorlatban fel is kell
ismernie a korai és késõi szövõdményeket, hogy azokat az íratlan kompetenciáján belül el tudja látni, az
operáló orvossal közölni tudja azokat és nem utolsósorban a beteg figyelmét felhívja a lehetséges vagy
a megoldásra váró elváltozásra.
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A beteg ellátását a fekvõbeteg ellátó intézménybõl való távozás után is biztosítani kell oly módon,
hogy a beteg mentális, fizikai állapotának figyelembe vételével elsõdleges cél az önellátás elérése, illetve a gondozásában, segítésében résztvevõk (pl. családtag) oktatása.
A beteg edukációja, oktatása nem korlátozódhat
csak a sztómaellátás folyamatára, a sztóma körüli bõr
ápolására, segédeszközök helyes alkalmazására, hanem a sztóma méretének változására, a sztóma körüli bõr, a székletürülés megfigyelésére, szabályozására és a szövõdmények felismerésére is ki kell terjednie.
A tiszta és biztonságos környezet nem csak a
sebészeti osztályon fontos szempont, hanem bárhol,
ahol a sztómaviselõ megfordul. A sztómaellátás során széklettel, váladékkal szennyezett segédeszközök,
bõrtisztító anyagok, segédeszközök mellékes termékeinek gyûjtésére, a speciálisan erre a célra fejlesztett szagtalanítók helyes alkalmazására is ki kell térnie a megváltozott életmóddal élõ beteg oktatásában.
Az 1997. évi CLIV. Egészségügyi Törvény (Eü.
tv.) kimondja, hogy „mindenkinek joga van olyan ismeretek megszerzéséhez, amelyek lehetõvé teszik
számára az egészsége megõrzésével és fejlesztésével
kapcsolatos lehetõségeinek megismerését, valamint
megfelelõ tájékoztatáson alapuló döntését az egészségével kapcsolatos kérdésekben”.
Ezért is volna fontos a sztómaterápiás ápoló részérõl a sztómás beteg menedzseléséhez, ellátásához
szükséges kompetencia alapú képzés is.
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy nem csak
a betegágynál tesszük a dolgunkat, hanem – amit a
betegek nem látnak – a háttérben zajló úgynevezett
multidiszciplináris ápolás is munkánk fontos részét
képezi, amely megköveteli az osztályokon dolgozó
ápolókkal, a dietetikussal, a klinikai szakpszichológussal, a surveillance ápolókkal, az onkológiai és
hospice ápolóival, továbbá az otthoni szakápolással,
szociális szférával és egyéb ellátó rendszerrel történõ együttmûködést. A sztómaterápiás ápoló követi
a betege útját, szükség esetén írásos dokumentációt
készít a további ellátáshoz.
A szóbeli tájékoztatáson túl a betegek elbocsátása több intézményben már írásos segédanyagok,
leírások, helyi protokollok, útmutatók, informatív
brosúrák átadása nélkül elképzelhetetlen. Ilyen pl. a
sztómaápolás a frissen operált betegnek, a bõrvédõ
paszta alkalmazása, a nyíltvégû zsák ürítése, a megfelelõ higiéné- és a hulladékgyûjtés szempontjai stb.
Az egészségnevelés, az elsõdleges prevenció az
érintett beteg családjában kiemelt szerepet kap a
sztómaterápiás felvilágosító munkában.
A sztómaterápiás ápoló bevonja a sztómaviselõt
a rehabilitálásba, a fontos szerepet betöltõ önsegítõ
klubba, az ILCO-ba, ahol a mûtéten régebben átesett

sorstársak segítik a többi, vendégnyílással élõ társadalmi beilleszkedését.
De nem csak fizikai segítséget kell adni. A megváltozott életminõség miatt sok esetben a sztómagondozóban elhangzó családi és társas kapcsolatokban történõ negatív változások, szexuális problémák
meghallgatása és megoldása komoly problémát okoz
a sztómaterápiás nõvérnek is.
2016 áprilisától kórházunk fõigazgató fõorvosa
elõsegítette azt, hogy az új sebészeti épület földszintjén mûködõ sebészeti kezelõben dolgozó orvosokkal
együttmûködve történjen a sztómával élõk ellátása,
ezért itt kapott új helyet a gondozó.
Dr. Becsei László Fõigazgató Fõorvos Úr maga
is nagy figyelmet szentel a sztómás betegek életminõségének elõsegítésére. A Békés Megyei ILCO
Egyesület, a sztómások klubja 1994-ben alakult. Azóta az önsegítõk patronáló orvosa, jómagam pedig
sztómaterápiás nõvére vagyok.
2017. július 1-jétõl a Békés Megyei Központi
Kórház Tagkórházaiban egységes szakmai protokoll,
szakmai munka, szakmai anyagok, az egységes
sztómás betegellátásért Sztóma mobil team dolgozik.
A mobil teamben a Réthy Pál Tagkórház sztómaterápiás nõvére Dohányos Jánosné, a Pándy Kálmán
Tagkórházban új dolgozóként Fábiánné Kovács Csilla és jómagam végezzük a sztómás betegek ápolási
feladatait, dr. Pacadzisz Diána sebész adjunktusnõ
pedig a team orvosa.
Azért, hogy a jövõben a sztómaellátásban dolgozó kolléganõmnek, Fábiánné Kovács Csillának
már ne kelljen végigjárnia a szakma göröngyös útjait, hogy megtanulhassa annak rejtelmeit az ellátási folyamat minõségének fejlesztése érdekében,
külföldi evidenciák figyelembevételével az évek alatt
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A sztómaterápiában végzett és tapasztalt 20 év
munkáját összefoglalva szerettem volna bemutatni,
hol tart ma kórházunkban a sztómás betegek ellátása.
Legyen ideiglenes, vagy végleges sztómája a betegnek, munkánkat mindig a következõ latin idézetnek megfelelõen kell végeznünk:
Salus aegroti suprema lex esto
„A beteg érdeke legyen a legfõbb törvény!”

elkészített ajánlásokat, protokollokat, brossúrákat
bemutatva dolgozunk együtt, így segítve a területen
dolgozó kevesebb tapasztalattal rendelkezõ kollégák munkáját is.
A végcél azonban országos szinten egy új irányelv kidolgozása, amely megfelel majd a nemzetközi
szintû ajánlásnak, tudományos alapokon nyugvó,
szakmailag széles körben elfogadott és az ellátás is
elszámolható. A megbízható, gyakorlatban alkalmazható, flexibilis, világos, multidiszciplináris ápolást
megfelelõ dokumentációval, a bizonyítékokon alapuló
döntést elõsegítõ irodalom gyûjtésével lehet csak létrehozni. A kutatások során kitûnik, hogy míg a külföldi irodalmak sokaságából hasznos alátámasztások
állnak rendelkezésünkre, addig hazánkban ezen a területen alig lehet egy-egy evidencia alapú szakmai
anyagot találni.
A sztómás beteg biztonságának fejlesztése érdekében elengedhetetlen egy olyan kompetencia alapú
képzés létrehozása, ahol az elméleti órákon túl a gyakorlatban jártas, tapasztalt sztómaterápiás ápolók
adják át megszerzett tudásukat, ismereteiket. Az egységes képzésben résztvevõ – az ország bármely kórházában dolgozó – sztómaterápiás ápoló által valamennyi operált sztómás beteg egyforma, magas szintû ellátásban részesülhet.

Deák Gyuláné, a Békés Megyei Központi Kórház
sztómaterápiás nõvére közel negyven éve kifejtett, a
sztómás betegekért végzett fáradhatatlan tevékenységét
pályája során eddig az alábbi elismerésekkel jutalmazták:
1995. Pándy nõvér cím
2002. Convatec Életmû díj – Replant Cardo Kft
Kiemelkedõ szakmai tevékenységéért
2006. augusztus 25.: MESZK Szakmai díj –
Egészségügyi Szakdolgozói Konferencia, Pécs
2008. december 20.: Esteem Synergy új kapcsolódási technológia gyakorlati tapasztalatai címmel
meghirdetett pályázat nyertese
2010. december 19.:
1. Evidencia Based és a SACS tanulmány kapcsolata a sztóma körüli bõrelváltozások területén
2. A sebváladék és a Versiva XC TM kötszer szerepe a vénás eredetû krónikus lábszárfekély menedzselésében címû elõadás nyertes pályázója
2012. augusztus 23-25.: MESZK különdíjas elõadó – Egészségügyi Szakdolgozók XLIII. Országos
Kongresszusa, Szolnok
2013. október 2.: Elismerõ oklevél A Magyar
ILCO Szövetség 30 éves évfordulója alkalmából az
Emberi Erõforrások Minisztériumában megrendezésre kerülõ ünnepségen
2015. Legjobb díjazott elõadás – Egészségügyi
Szakdolgozói Konferencia, Balatonfüred
2017. február 17.: Pro Sanitate díj – Magyar Ápolók Napja, Budapest: Duna palota
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MEGHÍVÁS

RENDSZERES VÉRADÓINKNAK

A gyulai Vérellátó Állomás – a Békés Megyei
Központi Kórház támogatásával – 2017-ben immár
ötödik alkalommal hívta meg a Véradók nemzeti
napjához (november 27.) közeli idõpontban egy finom ebédre rendszeres véradóit, ezzel is kifejezve
köszönetét és elismerését az embertársaiknak rendszeresen és önzetlenül segíteni kész önkénteseknek.
Az ünnepi köszöntõket dr. Szabó Ferenc orvos igazgató és Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés megyei szervezetének igazgatója mondta.
2013-ban indították útjára ezt a szép hagyományt, amikor is 55-en vettek részt a közös ebéden,
majd a következõ években egyre nõtt azok száma,
akik elfogadták a meghívást, 2017-ben pontosan hetvenen voltak.
A véradók száma sajnos nem nõtt ilyen arányban. Dr. Rus-Gal Gabriela osztályvezetõ egy rövid
statisztikai elemzéssel mutatta be az elmúlt két évben történteket. Míg 2016-ban a tervezett 4385 véradó 94%-a, azaz 4118 fõ jelent meg, addig a 2017ben a tervezetten vért adóknak csak 80%-a, azaz
3804 fõ, igaz, ebben az évben a tervezett szám is magasabb, 4770 volt.
Szerencsére pozitívabb összefüggéseket is tartalmaz az említett statisztika: egyrészt a kiszûrt – vagyis valamilyen okból nem hasznosítható – vér esetszáma nem nõtt, mindkét évben alig több, mint 17%
volt, jelentõsen nõtt viszont az úgynevezett irányított vérek száma. Ez utóbbi a 2016-os 8,9%-os
arányszám után 2017-ben 13,6%-ra emelkedett.
Az irányított véradások nagy segítséget jelentenek az elektív mûtétek vérbiztosításához.
2017-ben a gyulai Vérellátó Állomás dolgozói
3187 egység teljes vért küldtek a szegedi OVSz Regionális Vérellátó Központba feldolgozás céljából, a
Pándy Kálmán Tagkórház betegeinek ellátására viszont 800 egységgel több vörösvérsejt koncentrátum
került kiadásra.

Tóth Zoltánné, a Vöröskereszt
Békés megyei szervezete igazgatója

Dénes György Lajos,
vöröskeresztes önkéntes

Dr. Rus-Gál Gabriella elmondta: mivel az utóbbi
két évben az új véradók száma 401-rõl 354-re csökkent, új ötletekkel próbálják véradásra biztatni a lakosságot. Ennek szép példája volt az õszi véradó nap,
amelyrõl a Házi Hírmondó is beszámolt: õszi színekbe öltöztették a véradó várótermét és – a gesztenyeérésre asszociálva – Geszti Esztivel ajándékoztak
meg minden véradót.
Hogy növeljék a bevezetõben említett ebédmeghívás presztízsét, 2017-tõl csak a rendszeres véradóknak küldenek meghívót (akik az elmúlt 2 évben legalább egy alkalommal adtak vért). Az összejövetelt
azonban igyekeznek egyre tartalmasabbá és élvezetesebbé tenni. Idén az Alapfokú Mûvészeti Iskola 67. osztályos növendékeinek bemutatójával gazdagodott a repertoár (felkészítõ tanáruk Szivák Krisztina), illetve Dénes György Lajos vöröskeresztes önkéntes saját költeményét szavalta el az egybegyûlteknek, melyet erre az eseményre írt.

A Vérellátó Állomás munkatársai 2018-ban is
szeretettel – és mindig valami apró meglepetéssel is
– várják az önkéntes véradókat. Februárban 8 alkalommal hirdetnek véradó napot az alábbiak szerint:
2018. február 2-án 8:00-12:00
2018. február 5-én 8:00-18:00
2018. február 9-én 8:00-12:00
2018. február 12-én 8:00-16:00
2018. február 16-án 8:00-12:00
2018. február 19-én 8:00-16:00
2018. február 23-án 8:00-12:00
2018. február 26-án 8:00-16:00
A február 12-ei intézeti véradás a Valentin nap
jegyében zajlik majd és a kis ajándék ez alkalommal
sem marad el.
Minden eddigi és jövõbeni véradónknak ezúton
is köszönjük önzetlen segítségét!
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ISMERETEK TÚRÁZÓKNAK!

Gyermeki éveimben gyakran néztem fel az égre az idõ járását figyelve, majd ahogyan telt az idõ, azt
vettem észre, amíg én felfelé emelem fejemet, addig mások lefelé tekintgetnek!
A véletlenek itt vannak velünk, velem is ott volt, akkor egy napon. Megint eltelt egy kis idõ, lapozgatnom kellett könyveket, aztán lassan hivatalosan is meteorológiai észlelõvé lettem. Ez egy adalék volt a
már bennem korábban kiépült természetben járás szeretetéhez! Hogy milyen az idõ kint, gyakran csak
bentrõl láthatom. Mûtõssegédi munkám alatt, ha a mûtétre figyelés engedi, ki- kitekintgetek az ablakon.
Szabadidõmben gyakran tudok foglalkozni a fejünk felett szaladó változásokkal, így némileg többet kiolvashatok az égkönyvbõl, mint mások. A lapok mind- mind másféle idõt mutatnak be, így az idõjárás tudományában való elmélyülés nagyban könnyíti további szabadidõs tevékenységeim szervezését.
Mindennapi mozgalmas világunkban, a munkahelyeken kisajtolt szervezetünk egyre jobban vágyakozik a természet csodavilágába, ahonnan egy kellemes túra után este hazatérve, szinte széleskörû
méregtelenítésen átesve hajthatjuk fejünket a kényelmes párnáinkra!
Az alaposan megtervezett túrát, és annak élményét teljesen átrajzolhatja az idõjárás kedvezõtlenné válása!
Milyen idõnk lesz?
Ma, már egyre többen belevetjük magunkat az
idõjárás elõrejelzések széles palettájába, de mivel
már fent a felhõk és a szelek magas mezején is megváltozott valami, nem is olyan egyszerû az idõjárás
alakulását elõre látni.
De ha úgy nézünk fel az égboltra, hogy annak
forgatagát kissé ismerjük, akkor a közelgõ idõjárás
változást okozó front könnyen elárulja magát.
Ugyanis egy érkezõ hideg- vagy melegfront elõterében számos jel utal arra, hogy néhány órán belül gyökeresen megváltozik az idõjárás, akár egy összetett
veszélyeket rejtõ zivatargóc születésének elsõ jelei is
hamar felismerhetõvé válnak! Nagyon fontos dolog
ez, ugyanis ha napközben rosszra fordul az idõ, nem
mindegy, hol ér bennünket a zivatar, a szél, a villámlás, az esõ vagy a havazás!
Az égboltot, több rétegben tarkíthatják a különbözõ formájú és elhelyezkedésû felhõk. Az égbolt
vándorai néha különös, néha meglepõ és néha lenyûgözõ formában színesítik bolygónk auráját! A felhõk
fölött mindig kék az ég, de mi van a felhõk rétegei
között?
A felhõk anyaga és magassága között szoros kapcsolat van. A magas szintû felhõk jégkristályokból
állnak, a középmagas szintû felhõk jégkristályokból
és túlhûlt vízcseppekbõl egyaránt, tehát vegyes halmazállapotú felhõk. Az alacsony szintûek pedig túl-

nyomóan vízcseppekbõl állnak, csupán a téli hónapokban találhatóak bennük jég- és hókristályok.
A magas szintû felhõk tarkíthatják az égboltot
csendes idõjárás idején is, de lehetnek hideg- vagy
melegfront elõhírnökei. A lassú lehûlés rétegfelhõket hoz létre, a gyors lehûlés pedig gomolyszerû felhõket emel. A rétegfelhõbõl csendes és folytonos csapadékhullás érkezik. A magas szintben vonuló fátyolfelhõtömb, amely idõnként betakarhatja az egész
eget, elõfutára lehet egy közelgõ meleg- vagy hidegfrontnak is. Ilyenkor a vastagodó felhõzet akár néhány óra leforgása alatt úgy elhomályosíthatja a Napkorongot, mintha homályos üvegen át néznénk! E
folyamat során, ha a Napkorong idõvel el is tûnik,
biztosak lehetünk abban, hogy több kilométer vastag rétegfelhõ húzódott fölénk, és rövid idõn belül
tartós esõ, télen tartós havazás indul meg a talaj irányába. Erõsödõ déli szél, és vastagodó felhõzet egyidejû észlelésekor érdemes lerövidíteni a túra útvonalát, mert néhány órán belül átalakul az idõjárás.
A gomolyszerû felhõk különálló felhõk, általában sûrûk és éles körvonalúak. Tömb, kupola, torony alakúak és feldudorodó felsõ részük ragyogóan fehér, míg alapjuk viszonylag sötét és vízszintes.
Nyári idõszakban fõleg a nappali besugárzás hatására
keletkeznek. Csendes, magasnyomású légköri képzõdmény idõszakában ( anticiklon) ezeket „szépidõ
felhõknek” is szokás nevezni! Ha a gomolyfelhõk
mérete a délutáni idõszakig nem változik, fejlõdésnek nem indul, jó idõ várható! Gomolyfelhõkbõl kizárólag záporszerû csapadék hullik. Ha már délelõtt
11 óra környékén a gomolyfelhõk tornyosulása látható, és esetleg a levegõ fullasztóvá válik, akkor 6
órán belül záporok és zivatarok kialakulására is számítani lehet! A zivatar és a villámtevékenység az
egyik legveszélyesebb idõjárási helyzet kint a természetben, a hegyekben legfõképpen!
Zivatarról beszélünk, ha dörgést hallunk. Nem
feltétlenül jár csapadékhullással, de átmeneti szélerõ-
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södés kísérheti. Ez a száraz zivatar. Nedves zivatarnak hívjuk azt, amikor csapadék is társul az elektromos jelenséghez, ami lehet intenzívebb is, záporesõ, esetleg jégesõ formájában.
Nyári idõszakban akár 1 óra leforgás alatt is kialakulhatnak ilyen váratlan idõjárási helyzetek. Egy
markáns hidegfront
érkezésekor és betörésekor, a nagy hõmérséklet különbség
következtében, egész
zivatarláncok állhatnak csatasorba, és
ilyenkor nem kizárt a
szupercellák kialakulása sem!

a levegõt, és a kék ég alatt a rohanó gomolyok között vakítóan ragyog a Nap!
Túrák tervezésénél nagyon fontos, hogy figyeljük az idõjárás alakulását!
Tudni kell, hogy ha azt halljuk: Anticiklon van,
az magas légnyomással járó frontmentes idõjárást jelent. Csapadékhullás nem várható, de
ilyenkor is lehetnek
felhõk az égen. A
méretét nem változtató gomolyfelhõk, a
hófehér, magas szintû felhõk néha virág
formájú fajtái, középmagas felhõkbõl
mutatóban a bárányfelhõk. Ebben
az idõszakban bátran elindulhatunk,
mert igazi túraidõ
várható.

Egy, a Kárpátmedencébe betörõ,
és tájain átvonuló hidegfront felhõtömbjét idõnként megfogja, haladásának seDe ciklonok érbességét csökkenti az
kezésének idõszakáErdélyi- Szigethegyban változékonyra
ség nyugati része, a
fordul az idõ! Erre
Bihar-hegység vonufel kell készülni.
lata. Éppen ezért, ha
a túra reggelének hajNéha mégis felnalán a Napkelte szíemelõ érzés, ha a
neit tekintetünk elõl
nyakunkba zúdul
elzárja a vastag felegy kis frissítõ záhõzet, és a csendes
Forrás: http://cdn.blog.hu/la/laurendilla/image/szivecske%20felh%c5%91(1)(1).jpg
poresõ – ...hangulatesõ pedig a túra leemelõ ereje van! A
mondását sejteti, ne
hegyvidéki túrázás feltölt, értelmet ad, mosolyt fategyük! Induljunk el bátran, mert itthon, a rónaságkaszt, összehoz, felemel még akkor is, ha elázunk!
ról nem tudhatjuk milyen idõ fogad bennünket a szeretett hegyeink ölelésében. Elképzelhetõ, hogy a
Pap Attila
front mögött a hegyekben, az erõs szél kitisztította

BMKK Réthy Pál tagkórház, Központi mûtõ

Ha kétes az idõ reggel,
Menj csak bátran útra!
Ha nem mégysz el, és kiderül:
Megüthet a guta!
(Czárán Gyula:
Kalauz Biharfüredi Kirándulásokra 1903.)
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ADVENT A KÓRHÁZBAN –
KÓRHÁZLELKÉSZI

BESZÁMOLÓ SZOLGÁLATAINKRÓL

„Mily szép, ha feltûnik a hegyeken az örömhírt
hozó lába! Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak: Istened uralkodik!” Ézsaiás 52,7
A megosztott öröm dupla öröm, tapasztalatból
is tudjuk. Az adventi, karácsonyi öröm átélését és
megosztását segítették ünnepi alkalmaink mind a
kórházi kápolnában, mind az osztályok ünnepségein. A négy adventi
vasárnapból kettõn zenés áhítat
keretein belül hirdettük Isten hozzánk lehajló szeretetét betegeknek
és munkatársainknak egyaránt. Advent 2. vasárnapján a 2018-ban
húsz éves kórházi bibliakör szolgált szívet melengetõ énekekkel és versekkel, advent 3. vasárnapján
pedig a Magvetõ Református Általános Iskola 2. b.
osztályos tanulói, zsúfolásig megtelt kápolnánkban.
A gyermekek mûsora mindig üdítõ színfoltja ünnepi
istentiszteleteinknek. Csilingelõ hangjukkal, tiszta,
mosolygós tekintetükkel újra és újra eszünkbe juttatják Jézus szavait: a gyermeki lelkületûeké az Isten Országa.
A kórházi dolgozók ökumenikus bibliakörének
adventi teadélutánját idén Somogyi Mártinál tartottuk meg, ahol adventi jelképeinkrõl beszélgettünk.
A gyermekpszichiátriai osztály kis betegeinek plüss

állatokkal kedveskedtünk Mikulás ünnepségükön.
A harminc éve mûködõ Daganatos Betegek Klubjában énekekkel és versekkel tettünk bizonyságot
Jézus megszületésének jelentõségérõl. A munkaterápiás részleg karácsonyi ünnepsége nekünk, szolgálóknak is sokat adott lelkiekben, hiszen a bent
fekvõk idén is szép
mûsorral örvendeztettek meg bennünket, és õszinte
szívvel zengett az
ének: „Dicsõség
mennyben az Istennek, békesség
földön az embernek!” A betegek
nagy részének ez
volt a karácsony.
Megható élmény
volt, amikor több
mint hetvenen fogtuk egymás kezét
és mondtuk együtt
az Úr Jézustól tanult imádságot, majd a hatalmas
ünnepi torta elfogyasztásával zárult programunk.
Advent 1. vasárnapján és karácsony 1. napján
ünnepi úrvacsorás istentiszteletet is tartottunk kápolnánkban. Kb. 20 kg lisztbõl sütöttünk mézeskalácsot és vittük karácsony hetében a betegeknek és
a személyzetnek igés kártyával együtt a bibliakör,
a gyulai baptista nõi kör és gyulavári asszonytestvérek adományaként. Isten iránti hálaadással és
örömmel zártuk az óesztendõt.
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ADVENTI KIRÁNDULÁS GRAZBAN
2017. december 9. reggel 6 óra. Sötét van. Órák
óta esik az esõ.
Mégis egy busznyi lelkes kórházi dolgozó nekivág, hogy Ausztriában felkeresse a Grazi adventi vásárt. Hetek óta vártuk ezt a kirándulást, mindenki bízott benne, hogy az
idõjárás megkegyelmez majd nekünk.
Az idegenvezetõnktõl az út során
sok hasznos információt kaptunk
Ausztriáról és Graz
városáról. Ezekbõl
én is megosztok párat.
Graz Stájerország osztrák tartományi székhelye.
Ausztria második
legnépesebb városa.
1999-ben az
UNESCO Graz történelmi központját és a Várhegyet felvette a világörökségi helyszínek közé, 2003ban Európa kulturális fõvárosa volt, 2011-ben elnyerte az UNESCO „Dizájn városa” címét. Amint személyesen megállapíthattuk: nem minden ok nélkül.
Graz a Mura folyó két partján fekszik, ott, ahol
az a Grazi-hegyvidékrõl kilép a Grazi-medencébe, három oldalról hegyek fogják közre.
A szlávok adták a város nevét a Gradec, azaz
kis vár szóból.
I. Ottó, a Német-római Birodalom császára 955ben a magyarok legyõzésével megszerezte a várost

is magának. A császár egészen a Közép-Mura vidékéig terjeszkedett.
1122 fontos év volt Stájerország számára. Az
Eppensteiner dinasztia kihalt és új földbirtokos érkezett a Traungerek
személyében. 1281-ben
kapott városi rangot.
1585-ben alapították az egyetemet. Ebben az idõben érkeztek
olasz mûvészek és építészek a városba. 1594
és 1600 között a város
protestáns iskolájában
tanított Johannes Kepler.
A belváros fõ központjai a Murplatz,
Südtirolerplatz,
Jakominiplatz.
A város legmagasabb
pontja
a
Plabutsch (763 m) a
város északnyugati részén.
Délután kettõkor érkeztünk meg a MURA folyó partjára, ahol rögtön a szemünk elé tárult a Várhegy (németül Schloßberg). A hegyre vezet fel Európa legmeredekebb siklója (kábelvontatású hegyi
vasútja), melyet advent lévén aznap ingyenesen vehettünk igénybe. Egy kabinban 58 utas fér el. Így az
ünnepi forgatag miatt kb. 15 percet kellett várni a
bejutásra. (Lehetett volna lépcsõn is feljutni, de 260
db van belõle, és csúszós idõben nem túl biztonságos.)
Kb. 1 perc múlva már a várhegyen csodálhattuk
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meg a kilátást. Nagyon
hangulatos volt az ódon
várfalak között elhelyezett adventi forgatag,
ahol fedett helyen kézmûves sátrak sorakoztak, illetve a Télapó postahivatala is itt található!
Az idõjárás ekkorra
napsütéses, de szeles és
hideg lett, így mindenkinek jól esett egy pohár
forralt bor vagy puncs,
melyet szalmabálára helyezett birkabõrökön, a
tûz körül fogyaszthattunk
el, valamint megkóstolhattuk a sült gesztenyét
is. Ezek után megcsodáltuk a Harangtornyot,
mely 1588-ban épült,
majd elsétáltunk az Óratoronyhoz, mely 1561-ben
készült el, és mára Graz
jelképévé vált.
Innen gyalog sétáltunk le az óvárosba.
Grazban az óváros szûk,
sikátoros utcái között
több kis téren találhatunk egyedi és családias hangulatú vásárokat.
Graz fõutcája bár sétálóutca, villamos jár a gyalogosok között! Az ünnepek miatt kivilágított adventi szerelvény is közlekedett 3 megállónyit, télapóval,
krampuszokkal, melyet szintén ingyenesen lehetett
igénybe venni.
A Tartományi székház felé közeledve már besötétedett, így felkapcsolták a díszkivilágításokat, mely
minden utcában különbözõ. A fõutcán – nagy meglepetésünkre – fejjel lefelé lógó karácsonyfákra helyezett izzósor volt a dekoráció, amely kivilágítva
egészen hangulatos.
Itt megtekintettük a grazi advent legnagyobb
különlegességét, a minden évben felállított EisKrippe-t, azaz jégbetlehemet, melyet 45 tonna jégbõl Kimmo Frosti jégmûvész és jégfaragó csapata
készített.
A tartományi székház mellett van a Városháza,
melyet esténként különleges fényekkel világítanak
meg, elõtte a téren a város karácsonyfája áll milliónyi égõvel kivilágítva.

11
Ez a tér is tele van
adventi árussal, tradicionális kézmûves termékekkel és finom enni-innivalókkal, ezeknek mi sem
bírtunk ellenállni.
A forralt bort és puncsot egyedi bádog vagy
kerámiabögrében lehetett
venni, mely betétdíjas lett
volna, de ahogy figyeltem,
közülünk szinte mindenki
hazahozta emlékül.
Sétánkat a folyóparton folytattuk.
A MURA partján találtuk meg a gyermek adventet, ahol körhintával,
kis vonattal, játszóházzal
és rengeteg édességgel
várták az aprónépet. Majd
átkelve a Mura hídján, a
Mariahilferplatz-on már
egy másik csodavilágot találunk. Szintén óriáskerékkel, színes fényekkel,
zenei programokkal várták a turistákat. Egy helyi
rezesbanda remek talpalávalót húzott, ezért (bár csak két szám erejéig) de mi
is beálltunk táncolni.
Sokan közülünk meglátogatták a díszkivilágításba öltözött Mura-szigetet is, (Murinsel), amelyet
2003-ban építettek.
Az óránkra tekintve visszasiettünk az egyik térre, mert egy ház homlokzatán van egy gyönyörû óra,
ami naponta háromszor (11, 15 és 18 órakor) változatos zenéket (adventi idõszakban karácsonyi dalokat) játszik, miközben két táncos forog a kinyíló ablakokban. No, ezt mi sem hagyhattuk ki!
Ezután a kihagyhatatlan ajándékvásárlás, a hideg
elleni forralt bor fogyasztása volt a program.
Majd este nyolc órakor fájó szívvel mondtunk
búcsút a fergeteges hangulatú Graznak.
Úgy gondolom, hogy mindenki élményekkel gazdagon térhetett haza.
Dohányosné Heczler Erika – vezetõ asszisztens
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház
Izotóp Diagnosztikai Laboratórium
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KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG A BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZBAN
November elején a Békés Megyei Központi Kórház Igazgatótanácsa felkérte mindkét tagintézménye
ápolási osztályát, hogy szervezzék meg a kórház karácsonyi ünnepségét, mely 2017. december 14-én került megrendezésre a Pándy Kálmán Tagkórház
Árvay-termében.
Felvettük a kapcsolatot a társosztállyal és megbeszéltük, hogy ki milyen mûsorral tud készülni az
ünnepségre.
Két hét múlva egyeztettünk, hogy a Pándy Tagkórház dolgozói szervezik a mûsort. A gyulai kollégák felkérték a Dürer Albert Általános Iskola 4. osztályos tanulóit, hogy mutassák be a karácsonyi mûsorukat. (Több kórházi dolgozó gyermeke jár ebbe
az osztályba.)
A gyulai ápolási osztály fõorvosa vállalta a Mikulás szerepét, a dolgozók tartották a kapcsolatot az

általános iskolával, ajándékokat készítettek és csomagoltak.
A békéscsabai ápolási osztály dolgozói szervezték a teremdíszítést, a megvendégeléshez kapcsolódó feladatokat, az ünnepség végén az Árvay terem
helyreállítását. Egy kolléga gyermeke verssel készült.
Önként vállalt versmondást a gyulai tagkórház
egyik munkatársának gyermeke is.
A két osztály dolgozói az ünnepség kezdete elõtt
megismerkedtek és jó hangulatban telt el a készülõdési idõszak. Az osztály vezetõi megbeszélték, hogy
meglátogatják egymás osztályát és megismerkednek
annak mûködésével.
Szappanosné Karbiner Tünde fõnõvér
BMKK Réthy Pál tagintézménye Ápolási Osztály
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Kedves Munkatársak!
MÉG VAN NÉHÁNY SZABAD HELY!!!
…az Egészségedre Egyesület által szervezett Székelyföldi körútra.
Idõpont: 2018. április 27.–május 01., 5 nap/4 éjszaka
Elhelyezés: faluturizmusban, 2 ágyas szobákban fürdõszoba-használattal. (Egyágyas felár: 9.800,– Ft/fõ)
Ellátás: félpanzió
Utazás: kényelmes, légkondicionált autóbusszal,
Idegenvezetés: az utazás teljes tartama alatt
Részvételi díj: 61.000,– Ft/fõ (RÉSZLETFIZETÉS megbeszélhetõ)
1. nap: Nagyvárad – Bánffyhunyad – Kalotaszentkirály
Találkozás a kora reggeli órákban Gyulán. A határátkelés után érkezés Nagyváradra, városnézés: Püspöki székesegyház, Kanonok sor, Szent László-szobor. Bánffyhunyadon látogatás a jellegzetes kalotaszegi református templomban, majd utazás tovább
Kalotaszentkirályra, a szállásadó faluba. Ismerkedés Kalotaszeg népmûvészetével. Az ízletes vacsora elfogyasztása után a szálláshelyek elfoglalása.
2. nap: Kolozsvár – Torda – Torockó – Szováta – Korond – Farkaslaka – Székelyszentlélek
Reggeli után utazás Kolozsvárra, ahol a város fõbb nevezetességeivel ismerkedik meg a csoport: Szent Mihály-templom, Mátyás király lovas szobra, Mátyás király szülõháza, református templom, Szent György-szobor. Tordán izgalmas látogatás a sok
évszázada üzemelõ, látványos sóbányában. Torockón séta az Europa Nostra díjas aranyosszéki falu híres házsorán, látogatás a
múzeumban. Szovátán keresztül érkezés Korondra. Vásárlási lehetõség a székely kézmûvesek portékáiból. Farkaslakán tisztelgés Tamási Áron emlékének. Vacsora és szállás Székelyszentléleken. (3 éj)
3. nap: Csíkszereda – Csíksomlyó – Gyilkos-tó – Békás-szoros – Székelyszentlélek
Utazás Csíksomlyóra, látogatás a kegytemplomban. Kirándulás a Gyilkos-tóhoz és a Békás-szorosba. Út közben megálló a
madéfalvi Siculicidium- emlékmûnél és a karcfalvi XV. századi erõdített templomnál. Látogatás Borzonton a kézmûves faluban. Innen a Basa Keresztátihoz címzett fogadóba vezet az út, ahol egy hangulatos székely vacsoraestben és feledhetetlen
erdei kocsikázásban lesz a csoportnak része.
4. nap: Szejkefürdõ – Szent Anna-tó – Alsócsernáton – Kézdivásárhely – Székelyudvarhely
Szejkefürdõn látogatás Orbán Balázs síremlékénél, amelyhez székelykapuk egész során át vezet az út. Kirándulás a Szent Annatóhoz és a Mohos-tõzeglápban, majd utazás Alsócsernátonba. Itt látogatás a Székelyföld leggazdagabb falumúzeumában.
Kézdivásárhelyen városnézés. Székelyudvarhelyen ismerkedés a város fõbb nevezetességeivel.
5. nap: Segesvár – Marosvásárhely – Körösfõ
A korai reggeli után utazás Segesvárra, városnézés: Óváros, Óratorony, Schuller-ház. Utazás tovább Marosvásárhelyre, városnézés: Kultúrpalota, Toldalaghy-palota, Teleki-téka. Körösfõn keresztül érkezés a határátkelõhöz. Érkezés Gyulára.
A részvételi díj tartalmazza:
– 4 éjszakai szállás és félpanziós ellátás,
– autóbuszos utazás,
– idegenvezetés,
– kalotaszegi bemutató,
– székely vacsoraest
– kötelezõ útlemondási biztosítás (960,- Ft/fõ)
A részvételi díj nem tartalmazza:
– baleset-, betegség-poggyászbiztosítás (egyénileg, de KÖTELEZÕ!)
– a belépõdíjakat (kb. 70 RON/fõ és 1.200,– Ft/fõ).
Szeretettel várjuk mindkét tagkórház és a külsõ telephelyek kollégáit, családtagokat, barátokat!
Érdeklõdni:
Kádárné Szabó Ildikó: 6641 mellék
Gerebenics-Szín Rózsa: 2773 mellék
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Fotók: http://erdelyikepek.hu/site/
Házi Hírmondó
a Békés Megyei Központi Kórház elektronikus folyóirata
2017. I. évfolyam 12. 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
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