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A MINISZTER ELISMERÕ OKLEVELE
ORSZÁGOS ELISMERÉS INTÉZMÉNYÜNK NÉGY MUNKATÁRSÁNAK
A Miniszter Elismerõ Oklevele adományozható
annak a természetes személynek, munkacsoportnak,
közösségnek, aki (amely) a minisztériumban vagy a
miniszter ágazati irányítása, felügyelete alá tartozó intézményben, szervnél, illetve a miniszter felügyelete alá
tartozó ágazatok területén tevékenykedõ szervezetnél a
szakmai munkáját huzamos ideig színvonalasan végzi, vagy a szerv eredményes mûködése szempontjából
fontos szakmai feladat végrehajtásában szerez érdemeket. Az oklevél átadására minden évben nemzeti ünnepeink alkalmából, illetve kiemelkedõ szakmai eseményekhez kötötten kerülhet sor.
(http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/kultura/kituntetesek-dijak/kituntetesek-dijak)

2018. november 8-án a Pesti Vigadóban rendezett ünnepségen az egészségügyi és az oktatói munkát elismerõ díjakat adott át prof. dr. Kásler Miklós
emberi erõforrások minisztere, dr. Horváth Ildikó
egészségügyért és Bódis József oktatásért felelõs államtitkárral közösen.

Kiemelkedõ szakmai tevékenységük elismeréseként az Emberi Erõforrások Minisztériumának Miniszteri Elismerõ Oklevelét tizenkilencen vehették
át, közülük négyen a Békés Megyei Központi Kórház munkatársai.
Balogh Katalin a Pándy Kálmán Tagkórház Érsebészeti osztályának diplomás ápolója, szakoktatója
Dr. Berkesi Erika a Dr. Réthy Pál Tagkórház II.
Belgyógyászat Nefrológiai részlegének részlegvezetõ fõorvosa
Dr. Ilia Katalin a Pándy Kálmán Tagkórház Ideggondozójának gondozóvezetõ fõorvosa
Somlyai Edit a Dr. Réthy Pál Tagkórház Patológia Osztályának nyugdíjba vonult vezetõ szakasszisztense, hisztokémiai-immunhisztokémiai szakasszisztens.
Magas szakmai elismerésükhöz gratulálunk,
munkájukhoz további sikereket és még sok hasonló
elismerést kívánunk!
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SEMMELWEIS 200
AZ ANYÁK MEGMENTÕJE A KÉPZÕMÛVÉSZEK VILÁGÁBAN
Kárpátiné Tölgyesi Ágnes
BMKK Orvosi Könyvtára

Semmelweis Ignác Fülöp születésének 200. évében – a Semmelweis emlékév eseményeihez kapcsolódva – képzõmûvészeti kiállítás nyílt a békéscsabai
Csabagyöngye Kulturális Központban. Tiszteletre
méltó kezdeményezésnek tartom, hogy egy közmûvelõdési intézmény is figyelmet szentel az egészségügy e jeles évfordulójának és a maga eszközeivel –
jelen esetben festménykiállítással – tiszteleg az orvos géniusz életmûve elõtt.
A gondolat megszületéséért és megvalósításáért
mindenek elõtt Mitykó Györgyöt, a Csabagyöngye
kiállításszervezõjét, képzõmûvészeti kapcsolatokért
felelõs munkatársát illeti köszönet, aki nem is egy,
hanem mindjárt 13 alkotót kért fel, hogy kreativitásukkal, mûvészi látásmódjukkal ragadják meg Semmelweis életútjának számukra meghatározó részét.

A nem kis kihívást jelentõ munkát az alábbi alkotók vállalták:
Baji Miklós Zoltán, Bartolák Anna, Batke László, Csernus Luca, dr. E. Szabó Zoltán, Fazekas Attila, Holó Hóbel László, Horváth-Gazsó Adrienn,
Mancz Fatime Nóra, Mezei Ivett, Sárik Zsanett, SélleiAndruska Anna, Tóth János.
A vállalkozó szellemû mûvészek részvétele már
önmagában is a sokszínû megjelenítés gazdagságának
lehetõségét hordozta, hiszen valamennyi alkotó a saját „Semmelweis”-ét vitte vászonra. Volt, aki szó szerint, ugyanis látható a tárlaton néhány hagyományos
portré (Sárik Zsanett, Tóth János), de közöttük is
jól megkülönböztethetõ a karakter különbözõ felfogású ábrázolása. Aztán van, aki az anyaságot, vagy
a nõiséget tartotta fontosnak kiemelni (Horváth-
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Gazsó Adrienn), mások a megfogant élet anatómiai
ábrázolását (Mancz Fatime Nóra). A szülés csodáját, ugyanakkor tragédiáját is hordozó gondolat megjelenítése a festõvásznon egyben Semmelweis életmûvének jelentõségét hangsúlyozza (Séllei-Andruska
Anna). Látható továbbá a festmények között egy
egészen egyedi ábrázolása mindezek mintegy összegzésének is (Baji Miklós Zoltán).

kevésbé jártas látogatókat is bevezetni Semmelweis
Ignác Fülöp tragikus életének ma már egyre inkább
felfedett titkaiba, felfedezésének történetébe és jelentõségébe. Lehetõség nyílt ezáltal egyrészt az anyák
megmentõjének életútját, másrészt a napjainkban is
épp olyan nagy jelentõségû aszeptikus tanait népszerûsíteni, ezzel egyben teljesíteni az emlékév küldetését.

Megtiszteltetés volt számomra a felkérés a 2018.
november 7-én 16 órakor megnyíló kiállítás megnyitására, ami jó alkalmat nyújtott az orvostörténetben

A Semmelweis 200 címû kiállítás 2018. december 31-éig látható Békéscsabán, a Csabagyöngye Kulturális Központ elsõ emeletén.

Fotók:
Farkas Bernadett,
Szegedi Sándor
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SEMMELWEIS EMLÉKÉV
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HATÁRIDEJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Kedves Munkatársaink!
A Békés Megyei Központi Kórház Tudományos Bizottsága a Semmelweis
Emlékév alkalmából pályázati felhívást tett közzé tudományos publikáció írására azon orvosok és szakdolgozók számára, akik egyrészt érdeklõdnek a tudományos tevékenység iránt, másrészt nyitottak saját szakterületük mindennapos kihívásaira.
A pályamunka Semmelweis Ignác aszeptikus tanainak mai értelmezését, alkalmazását – vagy annak nehézségeit hivatott bemutatni a pályázó saját szakterületén, a mindennapos gyógyítás, ápolás, rehabilitáció során.
A maximum tíz oldal terjedelmû pályamunkákat a Tudományos Bizottság
peer-review rendszerben értékeli. A nyertes pályamunka 100.000,- Ft díjazásban
részesül, továbbá elõadás formájában elhangzik a Semmelweis Emlékév záró rendezvényén és megjelenik az emlékév alkalmából összeállított évkönyvben is.
A pályamunkák beérkezésének határidejét november 30-áig meghosszabbítottuk, tehát még van idõ a készülõ írások benyújtására. Az elkészült munkákat
a Békés Megyei Központi Kórház Orvosi Könyvtára a tolgyag@bmkk.eu és a
Tudományos Bizottság elnöke a dr.mark.laszlo@gmail.com e-mail címen várja.
Tisztelt orvos kollégáim! A szakdolgozók bátorítását is kérem!
Köszönettel:
dr. Márk László PhD
a BMKK Tudományos Bizottságának elnöke
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VILÁGNAPOK
NOVEMBER 12.: A SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA
A világnap a Szociális Munkások Nemzetközi
Szövetségéhez nevéhez fûzõdik. A szervezet 1997ben jelölte meg november 12. napját a szociális munka napjaként. Ez a nap minden évben alkalmat ad
arra, hogy felhívja a közvélemény figyelmét azokra,
akik a szociálisan rászorulókért dolgoznak. A társadalom megbecsülésének jele ez az ünnep világszerte.
Magyarország Országgyûlése 2016 decemberében döntött arról, hogy november 12-ét, a Szociális
Munka Napját munkaszüneti nappá nyilvánítja a személyes gondoskodást nyújtó intézményeknél, szolgáltatóknak dolgozókra kiterjedõen.
A szociális munka egyidõs az emberiséggel. A
történelem során professzionális segítõ tevékenységgé fejlõdött, mindamellett, hogy hivatás is egyben.
A szociális munka és az emberi szükségletek kielégítéséhez nélkülözhetetlen feltételek megteremtésében segít azoknak az embereknek, akik erre, a
fennálló körülmények között saját erejükbõl nem
képesek. Segít abban, hogy az arra rászorulók: jövedelemhez, lakhatáshoz, táplálékhoz, használati tárgyakhoz, értelmes és hasznos tevékenységhez, gondoskodáshoz, mûködõképes emberi kapcsolatokhoz,
fejlõdéshez és jogokhoz jussanak.
A kórházi szociális munkás feladata:
– a betegek és hozzátartozók tájékoztatása, érdekképviselet és segítségnyújtás,

– beteg hozzátartozójának felkutatása
– okmányok beszerzése (személyi igazolvány,
TAJ kártya, anyakönyvi kivonatok),
– ellátások és segélyek igénylése,
– gondnokság alá helyezési ügyek indítása,
– szociális otthoni elhelyezések kezdeményezése,
– köztemetés ügyintézése,
– haza nem adható újszülött gyermek esetén
gyámhatósággal, gyámhivatallal folyamatos
együttmûködés.
A Pándy Kálmán Tagkórházban jelenleg négy fõállású szociális munkás látja el a szociális segítés feladatait. Munkánk során a kórház minden fekvõbeteg osztályával kapcsolatban állunk, továbbá szükség
esetén a szakellátás során is próbálunk segítséget
nyújtani.
A beteg kezelésének idõtartama alatt, saját kérésére vagy a kezelõorvos, ápoló jelzésére vesszük
fel a kapcsolatot a beteggel és próbálunk adekvát segítséget nyújtani
Szabó Tünde Csilla
csoportvezetõ szociális munkás
Pándy Kálmán Tagkórház – Szociális Iroda
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A CSODA NÉHA IDÕ ELÕTT ÉRKEZIK
GONDOLATOK, TÉNYEK, ESEMÉNYEK A KORASZÜLÖTTEK VILÁGNAPJA KAPCSÁN
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) meghatározása szerint a 37. hét elõtti szülések koraszülésnek számítanak, és a 2500 gramm súlyt el
nem érõ újszülöttek is koraszülöttek. Tíz megszületett gyermekbõl egy koraszülött a világon, a koraszülöttség az újszülött-halálozások vezetõ oka.
2011 óta november 17-e a koraszülöttek világnapja, ezen a napon a koraszülöttek életéért vívott
küzdelemre hívják fel a figyelmet.
A világnap közös jelképeként, az események
kampányszíneként a lilát választották, mely a reményt, az érzékenységet, az
együttérzést, a hitet és a bátorságot szimbolizálja. Ezzel tisztelegnek a koraszülésben érintett családok, és a koraszülött
ellátásban részt vevõ szakemberek erõfeszítései elõtt, egyben
felhívják a figyelmet a koraszülések magas arányára.
Az elmúlt öt évben a koraszülött-ellátás óriási fejlõdésen
ment keresztül Magyarországon, és sok szemléletbeli változás is történt. Például manapság már próbálják minimalizálni az
olyan komoly intenzív ellátásokat, mint amilyen a
lélegeztetés vagy a katéterezés, mert ezek akár
szövõdményekhez is vezethetnek. Emellett országszerte megújultak a koraszülöttosztályok, valamint
sokkal inkább családközpontú lett az ellátás, egyre inkább bevonják a szülõket is a csecsemõk ellátásába a kórházakban.
November 17-én számos intézmény lilába borul a Koraszülöttek Világnapja tiszteletére. Épületeket világítanak ki ezzel a színnel, és lila szalagot tûznek ki, lila ruhát öltenek mindazok, akiket
megérint az idõ elõtt világra jött babák sorsa.
Gyulán november 17-én délután – az Erkel Ferenc Mûvelõdési Központ fényeinek segítségével –
lilába öltözik az Almásy Kastély is. 16:00 és 17:00
óra között pedig gyermekmûsor szórakoztatja az
arra járókat, ahol Jimmy bohóc lila léggömböket
hajtogat, míg Hevesi Imre és zenekara biztosítja a
jó hangulatot. Ehhez a programhoz egy elõzõ napi
esemény is kapcsolódik: a Gyulai Koramentor Ház
(Gyula, Budai Nagy Antal u. 1.) a Korábban Érkeztem Alapítvánnyal közösen szakmai napot rendez az érintett családoknak, valamint az érdeklõdõknek és támogatóknak. Az itt részt vevõk számára másnap, november 17-én, a Koraszülött Világnap alkalmából az Almásy Kastély Látogató-

központ 11:00 és 17:00 óra között 50%-os kedvezménnyel várja az érdeklõdõket.
Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed, a Pándy
Kálmán Tagkórház Gyermekosztályának neonatológusa naponta érzékeli az idõ elõtt érkezett „csodák” iránt érzett felelõsséget. E csöppségek felzárkóztatása éretten született társaikhoz néha emberfeletti küzdelmet jelent, de annál nagyobb értékkel
bír a sok sikertörténet, hiszen a koraszülöttek többsége ma már jó esélyekkel lesz egészséges gyermek,
majd felnõtt. Ehhez azonban elengedhetetlen a kiváló szakmai és technikai háttér,
a magasan képzett és elhivatott
gyógyító és ápoló személyzet,
ezen túl pedig a sok-sok segítõ
szándékú civil kezdeményezés.
Egyike ezeknek az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete. Ez a hozzávetõleg 50 taggal
mûködõ, békési székhellyel rendelkezõ civil szervezet már számos alkalommal bizonyította társadalmi érzékenységét, segítõ
szándékát. A héttagú vezetõség Juhász Zoltán elnökletével igyekszik mindig megtalálni a segítségnyújtás módját. Farkas László – a szervezet titkára – elmondta: többször adódott már alkalom az
egészségügy támogatására, legyen az jótékonysági
bál (legutóbb 2018. október 13-án), vagy anyagi segítség. Nemrég 1 millió Ft-ot ajánlottak fel a gyulai gyermekosztály mûszerparkjának bõvítésére, de
jelentõs segítség volt a koraszülött szállító mentõautóra adott 1.245.000,– Ft is.
Apropó koramentõ: Abdul doktor – aki nem
„csak” neonatológus fõorvos, de a Viharsarki
Koraszülöttmentõ Alapítvány elnöke is – örömmel
nyilatkozta olvasóinknak, hogy a cégek, intézmények és civilek összefogásával megvásárolt, koraszülöttek szállítására készült speciális mentõautó
már berendezve, minden szükséges mûszerrel felszerelve várja a „bevetést”.
Köszönet dr. Becsei László fõigazgatónak, aki
a Pándy Kálmán Tagkórház területén új garázst biztosított a mentõautónak, melyet folyosó köt össze
a szomszédos mentõállomással, így biztosítva az átjárást a koramentõ bázisra. Minden együtt áll tehát ahhoz, hogy a „korán érkezõ csodák” számára
a megye bármely pontján egyenlõ eséllyel érkezzen
a segítség.
A speciális mentõautó mûködtetése komoly
anyagi terhet jelent, ezért a fenntartó továbbra is
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számít a kívülrõl érkezõ támogatásra. A Viharsarki
Koraszülöttmentõ Alapítvány már jogosult az adó
felajánlott 1%-ára, ez tehát a segítség egyik egyszerû, de nagyszerû módja lehet!
A Viharsarki Koraszülöttmentõ Alapítvány adószáma: 18758667-1-04
Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed egy másik alapítványukról is büszkén nyilatkozott. Az
Egészséges Városok Közalapítvány szintén sokat
tesz évek óta a város polgárainak egészségéért.
Egyik legfontosabb célkitûzésük a prevenció népszerûsítése, melyet számos módon tesznek. Mini
Akadémia keretében többnyire havi rendszerességgel nyílt elõadásokat tartanak családoknak a szezonális betegségekrõl (õsszel pl. az influenzáról),
tünetekrõl, kezelésrõl, de legfõképpen a megelõzés módjáról. Az Országos Mentõszolgálattal
együtt laikusoknak tartanak képzést az alapszintû
újraélesztésrõl. Ugyanezt iskolákban is oktatják,
különbözõ korcsoportoknak. Öt éve már, hogy elkezdték a lisztérzékenység-szûrést dr. Bódi Piroska gyermek-gasztroenterológus vezetésével és a
gyulai önkormányzat támogatásával.
Jövõ évi terveik között szerepel egy újabb
mini-akadémia elõadássorozat, az újraélesztés oktatásának kiterjesztése hivatalokban, üzemekben,
valamint még több egészségmegõrzõ elõadás vá-
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rosszerte. Oktató defibrillátorral készülnek közelebb vinni a laikusokhoz az elsõsegélynyújtás e
rendkívül fontos formáját, hogy minél többen bátran és szakszerûen tudjanak segíteni embertársaikon, ha a helyzet úgy kívánja.
Az Egészséges Városok Közalapítvány szeretné, hogy minél többen csatlakozzanak ötleteikkel
a szervezethez, jelezzék, ha szükség van prevenciós, oktató munkájukra. Keressék az alapítványt
bátran, melynek tagjai:
dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed
neonatológus, az alapítvány elnöke
dr. Beke Szilvia
fõiskolai docens
dr. Bódi Piroska
gyermek-gasztroenterológus fõorvos
dr. Fehér László
háziorvos
Gedeon Éva
pedagógus
dr. Márk László PhD
kardiológus fõorvos
dr. Párducz László PhD
szülész-nõgyógyász fõorvos
T. Á.
Forrás:
http://fmc.hu/2017/11/14/november-17-a-koraszulottek-vilagnapja-oltozzunk-fehervaron-islilaba/
www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/lilaba-borul-az-orszag-gyulan-megunneplik-koraszulottekvilagnapjat-1088173/
http://www.bebikkicsikesnagyok.hu/wp-content/uploads/2012/11/dreamstime_xxl_26132806300x199.jpg
http://m.blog.hu/ig/igenpicur-down/image/.external/.thumbs/
96e62c2969629f4d030993aa651cc605_d49afe6e3b4eb7cadfe308837303ec67.jpg
https://www.gyulaihirlap.hu/download.fcgi?itemid=612178&pid=1&type=0

BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ

10

2018. II. évfolyam 11. szám

CUKORBETEGEK

VILÁGNAPJA

BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ

2018. II. évfolyam 11. szám

EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS – ÉTELALLERGIÁK

BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ

11

12

2018. II. évfolyam 11. szám

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves ismerõseit
a „BMKK GALÉRIA”
II. kiállítására.

A megnyitó alkalmából „amatõr mûvész” munkatársaink

„Ünnepre várva”

címû kiállítása kerül megrendezésre.

Idõpont: 2018. december 06-án (csütörtök) 14 óra

Helyszín: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.
Remenár terem

A megnyitót követõen kezdõdik a békéscsabai radiológiai osztály tudományos ülése,
melyet a Pándy Kálmán Tagkórház Árvay-termében
konferencia vonalon követhetnek az érdeklõdõk.
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A BMKK Tudományos Bizottsága
és a
Békéscsabai Radiológiai Osztály
szeretettel meghívja Önt
2018. december 6-án 14:30-ra
a BMKK Dr. Réthy Pál Tagkórház Remenár termébe,

A

MODERN RADIOLÓGIA

25

ÉVE

BÉKÉSCSABÁN

címmel tartandó tudományos ülésre

Megnyitó: dr. Baji Sándor
Üléselnökök: dr. Borbola György, dr. Kardos Klára
Elõadások:
1.) Röntgen ellátás intézetünkben (15 perc)
dr. Borbola György
2.) Új lehetõség a májgócok karakterizálásában – Primovisttel végzett máj
MR vizsgálatok (10 perc)
dr. Kardos Klára
3.) Standardizált leletezés - egységes leletsablonok alkalmazása az emlõ MR
vizsgálatok során (15 perc)
dr. Tasnádi Tünde
4.) Szokatlan inguinalis terime (10 perc)
dr. Vághy Rita
5.) A sonográfusok szerepe, munkája kórházunkban (10 perc)
Csernus Lívia
A rendezvényt követõen állófogadáson látjuk vendégül a tisztelt résztvevõket.
A tanfolyam utóakkreditációja folyamatban.
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ÁPOLÁSFEJLESZTÕ KLUB – IDÉN IS
Az intézményünkben immár évtizedek óta mûködõ Ápolásfejlesztõ Klub hagyományai szerint idén
is megrendezte szakmai programját azzal a céllal,
hogy az osztályok dolgozói ismerjék meg egymás
munkáját, továbbá új ismereteket szerezzenek.
A szakmai pontszerzés is fontos hozadéka ezeknek a tudományos rendezvényeknek.

Az alábbi szakmacsoportokat várták a szervezõk:
– Felnõtt ápolás és gondozás
– Gyermek ápolás és gondozás
– Mozgásterápia és fizioterápia
– Mûtéti ellátás
– Egészségügyi menedzsment
– Dietetika

A 2018. 10. 09-én 13 órától a Pándy Kálmán Tagkórház Árvay-termében megrendezett szakmai délutánon az alábbi 5 elõadás hangzott el:
Új kezelési lehetõségek a Reumatológia Szakrendelésen
Elõadó: Kenéz Ágota, fizioterápiás szakasszisztens
Harc a vastagbélrák ellen-azaz a korai felismerés jelentõsége
Elõadó: Tapolcsányiné Balog Éva, ápoló
Társszerzõk: Enyediné Szegedi Gabriella, dr. Vágó Angéla Babett, dr. Gurzó Zoltán, dr. Novák János PhD.
Az acut pancreatitis kezelése és elõfordulási gyakorisága intézményünkben
Elõadó: Pongrácz Zoltán, ápoló (BSc)
Társszerzõk: Enyediné Szegedi Gabriella, dr. Rácz Beatrix, dr. Vágó Angéla Babett, dr. Crai Stefan,
dr. Netye Zoltán, dr. Novák János PhD.
Nem várt események megelõzésének lehetõségei
Elõadó: Bajiné Major Tímea, ápoló és betegellátó (ápoló szakirány) (BSc)
Társszerzõk: Pikóné Olej Mária, dr. Tóth Eszter
A jelzõrendszer és az egészségügy kapcsolata a gyermekvédelemben
Elõadó: Szabó Tünde Csilla, szociálpedagógus
Az elõadások után a résztvevõk kérdések, hozzászólások formájában összegezték a hallottakat, majd
Mészáros Magdolna ápolási igazgató zárta a programot.
A továbbképzés pontértéke 18 szabadon választott elméleti pont.
Dr. Asztalosné Haskó Szilvia
intézetvezetõ szakoktató

ISMÉT „EGÉSZSÉG-DÉLUTÁN”
2018. november 16-án – az elõzõ évekhez hasonlóan – ismét megrendezésre került
intézményünkben az „Egészség délután”,
melyet a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi fõosztálya kezdeményezett. A
rendezvény lebonyolításához az Egészségedre Egyesület is hozzájárult.
A „szûrések délutánja” mára már országos programmá vált, melynek legfontosabb
eleme az emlõrák korai felismerése érdekében történõ mammográfiás vizsgálat. A
program a 45-65 éves korcsoportot célozza
meg és segíti a korai stádiumú emlõdaganatok felismerését, növelve a nõk gyógyulási és
túlélési esélyeit, tekintettel arra, hogy emlõ-

rák a nõk egyik leggyakoribb daganatos megbetegedése.
A nõgyógyászati szûrés is kiemelt program ezen a napon, mely a vártnál is népszerûbb volt.
Vérnyomás-, vércukor-, koleszterin- és
testzsír százalékmérésre, diétás és életmód
tanácsadásra is volt lehetõsége azoknak,
akik tenni szeretnének saját egészségük
megõrzése érdekében.
Gerebenics-Szín Rózsa
mentálhigiénikus
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház
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20 ÉVES A KÓRHÁZI DOLGOZÓK ÖKUMENIKUS BIBLIAKÖRE GYULÁN
„Emlékezzél meg az egész útról...” 5 Mózes 8,2
Erre a bibliai biztatásra került sor 2018. november 11-én a kórházi dolgozók bibliaköre 20 éves fennállásának megünneplésekor. Örömmel vettük, hogy
zsúfolásig megtelt a kórház kápolnája. Katona Gyula, a Békési Református Egyházmegye esperese köszöntötte a résztvevõket és a Zsoltárok 40,6 alapján
hirdette az igét: „Uram, Istenem!
Sok csodás tervet vittél véghez értünk...” A kórházi bibliakör versekkel és énekekkel kapcsolódott be az
ünneplésbe. Mészáros Magdolna
ápolási igazgató meleg szavú köszöntõje után vendégeink: Gál Judit országos kórházmisszió vezetõ
és dr. Drenyovszky Irén, a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága tiszteletbeli elnöke szóltak
az egybegyûltekhez. Kórházlelkészünk, Kittlingerné Tóth Márta emlékezett vissza az elmúlt húsz esztendõ eseményeire, majd Somogyi
Márta igényesen összeállított „20 év
képekben” válogatását tekintettük
meg. Vidám percekben volt részünk
visszaidézve az elmúlt évtizedek élményeit. Lélekemelõ volt a közös kezdõ és záró ének
(Jöjj, mondjunk hálaszót, majd Bár szétszakadva él
az egyház, Jézusban mégis egy lehet). Ünnepi alkalmunkat szeretetvendégséggel zártuk.
Jómagam 1974. év februárjában kezdtem pályámat itt a kórházban gyógyszerészként. A hit gyakorlása nem volt népszerû abban az idõben, nagyon kevés templomba járó dolgozót ismertünk. Hosszú idõ

után, amikor elkezdõdtek az ökumenikus alkalmak
a városban, egyre több ismerõs arcot fedeztünk fel.
Jó érzés volt egymás mellett ülve hangosan elmondani az Úrtól tanult imádságot. Amit addig elképzelni sem tudtunk, az Úr elhozta az idõt, amikor elõször részmunkaidõs majd hamarosan fõállású lelkipásztort kaptunk a kórházban
Kittlingerné Tóth Márta személyében. Egyre inkább szükségesnek
láttuk, hogy mi, kórházi dolgozók,
rendszeresen találkozzunk az Ige
mellett. Így alakult meg 1998. november 2-án a Kórházi Dolgozók
Ökumenikus Bibliaköre. Egy-egy
nehéz nap után jó felüdülni az Ige
mellett, együtt imádkozni. A bibliaórákon kívül az évek során bekacsolódtunk a Keresztény Orvosok
Magyarországi Társaságába, rendezvényeket szerveztünk, pl.
KOMT Konferencia, Sóoldat Konferencia.
2010-ben a kórház visszakapta
a kápolnát, így méltó helyen tarthatjuk bibliaóráinkat. Az évek során
sok örömöt, együtt ünneplést, kirándulást, csendes heteken való
részvételt éltünk át. Egyéni életünkben sok megpróbáltatás, betegség, gyász ért bennünket, de egymásért imádkozva, egymást erõsítve hordoztuk ezeket. Az Úr megtartott bennünket immár
20 éven keresztül. Ez nem a mi érdemünk, hanem
az Õ megtartó kegyelme, gondviselése. Õrá bízzuk
az eljövendõ esztendõket is.
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SZAKDOLGOZÓINK

RECEPTJEI

KÓNYÁNÉ BIRI ANDREA SZILVALEKVÁROS PAPUCSA ÉS TEPERTÕS POGÁCSÁJA
A tartósan koraõszre emlékeztetõ napsugaras
napok után lassan csak megérkezik az autentikus
novemberi borongós, majd zimankós tél. Egyre gyakoribb a hajnali malacvisítás szívszorító hangja, ami
téveszthetetlenül jelzi: eljött a disznóvágások ideje.
A ceremónia kezdetét jelenti a jófajta hazai szilva
(kötelezõen és minimálisan 50 fokos!), aztán sorra
jön a többi: hagymás vér, fõtt orja, sült kolbász, tepertõ, majd a szorgos asszonykezeknek köszönhetõ
és az elõbb felsorolt menüt megkoronázó tepertõs
pogácsa és papucs (ez már lekvár formában hordozva a szilvát).
A tipikus téli életlépet magyarázatnak szántam,
hogy miért választottam novemberi receptnek
Kónyáné Biri Andrea süteményeit, melyekkel benevezett a Kossuth Zsuzsanna Emlékév süteménykészítõ versenyére.
Kónyáné Biri Andrea diplomás ápoló és epidemiológiai szakápoló a Pándy Kálmán Tagkórház
Kórházhigiénés Szakszolgálatán. Az alábbiakban rö-

Sós rúd

viden bemutatkozik, majd közzéteszi az említett sör/
borkorcsolyák receptjét.
Már általános iskolás koromban vonzónak találtam az ápolói hivatást. 1990-ben felvételt nyertem az
Erkel Ferenc Eü. Szakközépiskolába ahol általános
ápoló és asszisztensként végeztem. Tanulmányaimat a
DOTE Egészségügyi Fõiskolán folytattam diplomás
ápolói szakon. 1998. augusztus 1-jén munkába álltam
a gyulai kórház Kórházhigiénés osztályán. Akkori vezetõmnek, dr. Bereczki Aranka fõorvosnõnek köszönhetõen tanulmányaimat tovább folytathattam Budapesten munka mellett, így 2006-ban megszereztem
az epidemiológiai szakápolói végzettséget is.
A mindennapi munkám során is igyekszem
elõnyben részesíteni a prevenciót, a fertõzések, járványok kialakulásának megakadályozását, illetve mielõbbi felszámolását.
Magánemberként pedig igyekszem az egészséges
életvitelt folytatni. Ami a táplálkozást illeti az
ún.„hagyományos” ételeket kedvelem. Ezért is neveztem be az említett versenyre a tepertõs sós süteményeimmel.
Szilvalekváros papucs

Hozzávalók:
1 kg finomliszt
25 dkg vaj
50 dkg darált tepertõ
4 db tojás sárgája
3,5 dkg só
1 nagy doboz 20%-os tejföl (és egy csipet szeretet)
Elkészítés
A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, egy napig hûtõben, fóliába csomagolva pihentetjük.
Kb. 1-1,5 cm vastagra kinyújtjuk és derelyevágóval felszeleteljük. Tetejét megkenjük
tejjel, majd megszórjuk szezámmaggal/sajttal/köménnyel.
Elõmelegített sütõben, 275 fokon megsütjük.

Hozzávalók:
1 kg finomliszt
25 dkg vaj
50 dkg darált tepertõ
4 db tojás sárgája
3,5 dkg só
1 nagy doboz 20%-os tejföl
A sütemény tetejére
kb. 10 ek. Tej
Elkészítés
A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, egy napig hûtõben, fóliába csomagolva pihentetjük.
Kb. egy cm vastagra kinyújtjuk és derelyevágóval
4×4 cm-es négyzetekre felvágjuk.. Mindegyikbe kiskanálnyi
lekvárt teszünk majd összecsípjük a tetejüket. Megkenjük tejjel és elõmelegített sütõben, 275 fokon megsütjük.
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IDÕPONTVÁLTOZÁS!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
MÉZESKALÁCS SÜTÕ VERSENYRE

Intézményünk 2018 novemberében mézeskalács sütõ versenyt
hirdet a Békés Megyei Központi Kórház munkatársai részére.
Az alábbi kategóriákban lehet nevezni:
– egyéni
– „anya-lánya” közös sütögetés, melyben felnõtt-gyermek
(nem feltétlenül anya-lánya kapcsolat!) vesz részt
– diétás (diabetikus, gluténmentes, paleo stb.)
– csoportos: maximum 4 fõs csoport bármilyen témájú kompozícióval
Értékelési szempontok:
– egyéni, anya-lánya és diétás kategóriákban: íz, állag, látvány, alapanyagok
– csoportos kompozíció esetében – jellegébõl adódóan – látvány alapján történik az értékelés.
A kész mézeseket elõzetes jelentkezés után november 29-én
8:00-10:00 között adhatják le a „versenyzõk” az Árvay teremben.
A sütemény receptjét névvel, munkahellyel ellátva két példányban kérjük a süteménnyel együtt leadni!
Az elkészült mézes süteményeket 3 tagból álló szakmai zsûri értékeli.
A legjobbakat értékes ajándékokkal díjazzuk!
A verseny eredményhirdetése 2018. november 29-én 12:30-kor
kezdõdik a BMKK Pándy Kálmán Tagkórház Árvay-termében.
Szeretettel várjuk bármelyik munkakörbõl a jelentkezõket!
Jelentkezés és további információ:
Kuti Árpádné Romvári Évánál, a 6575-ös melléken

Képek: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images
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AZ ÉN KARÁCSONYOM
RAJZPÁLYÁZAT GYERMEKEKNEK
Pár hónap és közeleg az év egyik legcsodálatosabb ünnepe, a Karácsony. A gyermekek egész évben várják ezt az ünnepet, a készülõdést és az ajándékokat. Közeledtével egyre izgatottabbak lesznek. Ez a rajzpályázat lehetõséget nyújt arra, hogy a gyermekek másoknak is megmutathassák számukra, mit is jelent ez az ünnep, hogyan készülnek rá.
Téma: A ÉN KARÁCSONYOM
Ne felejtsék el a pályázat hátuljára vagy mellékletként elküldeni, hogy a gyermek által
készített alkotásnak mi a CÍME és egy rövid leírásban azt, hogy mit jelent számára ez az
ünnep.
Korcsoportok:
I.
korcsoport: 3-5 éves
II. korcsoport: 6-8 éves
III. korcsoport: 9-14 éves
Technika, méret:
Az alkotások elkészítésének módja szabadon választható (ceruza, pasztell, akvarell,
zsírkréta, vízfesték, tempera, olaj, szén, grafit stb.). A pályamunkák A/4 vagy A/3 méretben készüljenek.
Beküldési határidõ:
A pályamûveket 2018. november 5-étõl 2018. december 3-áig lehet leadni, a Békés Megyei Központi Kórház mindkét tagkórház Minõségirányítási osztályán, valamint a Pándy
Kálmán tagkórház Orvosi Könyvtárában (Igazgatási épület).
Díjazás:
Minden korcsoporton belül az elsõ 3 helyezett díjazásban részesül.
A beküldött pályázatokat szakmai zsûri értékeli.
Boldog-Horváth Ilona – festõmûvész
Kéri László – festõmûvész
Kutasi Emma – mûvésztanár
Szabó Balázs – grafikus
A pályázatban résztvevõk fejenként egy mûvet küldhetnek be, melyek kézzel készített
alkotások legyenek. Az elkészült pályamunkák hátulján ne felejtsék el feltüntetni a gyermek nevét, életkorát, szülõ elérhetõségét (cím, telefonszám).
A pályázat benyújtásával a pályázó elismeri, hogy az eljuttatott mû saját munkája és
beleegyezik, hogy a rajzot a Békés Megyei Központi Kórház Pándy Galériájában a kórház
kiállítsa. A verseny után a nyertes mûveket a Békés Megyei Központi Kórház a Házi Hírmondóban, kórházunk elektronikus újságában közzéteszi.
További információ az alábbi e-mail címen kérhetõ: pruha.anett@bmkk.eu
Várom minél több pályázat beérkezését!
dr. Balogné Pruha Mária Anett
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KÖNYVAJÁNLÓ
LEE CHILD: ESTI ISKOLA
Lee Child (eredeti nevén James [Jim] Grant)
1954. október 29-én született Coventryben, de a család (James és öccse, az ugyancsak íróvá vált Andrew Grant [magyarra fordított könyvét nem találtam]) jobb iskoláztatása érdekében Birminghambe
költözött. Jim a Sheffieldi Jogi
Egyetemre járt, bár nyilatkozatai szerint soha nem volt szándékában jogászi munkát végezni. Tanulmányi alatt egy színházban végzett a színfalak mögötti „háttérmunkát”, majd az
iskola elvégzése után Manchesterben, egy kereskedelmi adónál, (Granada Television) helyezkedett el gyártásvezetõként,
ahonnan a cég átszervezése miatt bocsátották el. Ezután –
vagy talán emiatt – a televíziózásból kiábrándult, és írni kezdett, mivel véleménye szerint a
regény a „szórakoztatás igazi
formája” (the purest form of
entertainment). 1997-ben jelent
meg elsõ mûve a „Killing Floor”
(magyarul az Elvarázsolt dollárok címmel jelent meg – feltûnõen hamar, már 1999-ben).
Elsõkönyves szerzõként az
„Anthony Award” és egyidejûleg a legjobb elsõ regényért járó
„Barry Award” tulajdonosa is
lett. 1998-ban az Amerikai Egyesült Államokba költözött, feleségével New York Államban élnek.
Elsõ mûvében már megalkotta állandó hõse,
Jack Reacher figuráját, aki azóta huszonkét könyvben (valamennyi megjelent magyarul) és egy novelláskötetben (A nevem: Jack Reacher) szerepel, és
bizton állíthatjuk, hogy változatlan népszerûségnek
örvendve. Az egymást követõ történetekbõl sok mindent megtudhatunk róla: édesapja hivatásos katona,
tengerészgyalogos altiszt volt, édesanyja francia, a
második világháború után az USA által ellenõrzött
Berlinben született, és az amerikai katonacsaládok
vándoréletét élve számos országban megfordultak
bátyjával együtt már gyermekkorukban. Érhetõ módon hivatásként õ is a hadsereget választotta: tiszti
iskolát végzett és a katonai rendõrségre került, ahol
a ranglétrán emelkedve, s ugyancsak számos helyen
szolgálva, õrnagyi rangot ért el, majd – sajátos becsületkódexe miatt hadnaggyá lefokozva (Eltûnt el-

lenség) – újraépítette karrierjét, s ismét elérte az õrnagyi rangot. Leszerelését kérte, majd ezután pótolja
élete hiányosságát: mivel Amerikát – néhány katonai támaszpont és a Pentagon kivétel – nem ismeri,
elindul hazájában. Nincs ingatlana, gépkocsija, útlevele, biztosítása, kézpénzzel fizet, nem hagy papír- vagy informatikai nyomot a „rendszerben” alkalmi munkákból él
(a medenceásástól az almaszedésig, de volt kidobóember
és rakodómunkás is). Akinek
szüksége van rá a „régi világából” csak bonyolult módszerekkel tudja felvenni vele a
kapcsolatot (A baj nem jár
egyedül, Bosszúvágy). A könyvekben a katonai rendõrség, a
különleges katonai nyomozóegység körében végzett munka
és a „csavargása” közbeni események egyaránt szerepelnek.
Milyen Reacher (akit még az
édesanyja is így szólított)? Azt
már tudjuk, hogy öntörvényû,
olyan ember, aki saját értékrendje szerint él, az igazságtalanságot nem tolerálja, s emiatt a civil életben is gyakran
keveredik halálos kockázattal
járó konfliktusokba. Nem kell
félteni: nagytermetû, izmos figura (a reacher szó jelentése eleve „nagyítás” vagy
„túlzás”), s biztosak lehetünk benne, hogy a „veteránként” folytatott életmódja sem engedi elpuhulni.
Bár természetesen vannak nála nagyobb és fizikailag is erõsebb ellenfelek, mindig biztonságot ad neki
kiképzése. A katonai rendõröknek nemegyszer kell
bûnözõ katonákkal – azaz felfegyverzett, és ölésre
kiképzett emberekkel – felvenniük a küzdelmet, tehát jobbaknak kell lenniük náluk, mind fegyverrel,
mind fegyver nélkül. Reacher alapvetõen békés természetû, nem keresi a konfliktust, de ha az megtalálja, akkor mindig a kellõ erõt alkalmazza a lehetõ
legjobb idõben (jelmondata: „Üss gyorsan! Üss erõsen!”) Nem buta izomkolosszus, hanem eleve okos,
és a West Point-on (hivatalos nevén United States
Military Academy) és számos bevetés során csiszolt
és csiszolódott agyú, kemény férfi; Reacher önmagában fegyver. Különleges az esze járása, nemcsak
„belsõ órája” jár pontosan, hanem szeret számolni,
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a matematika nyelvére lefordított lehetõségekkel is
eljátszani. A becsületes emberek és a gazemberek
észjárását egyaránt ismeri, és ezt a tudást (a környezet pontos megfigyelésével és logikus következtetéseivel együtt) a maga javára tudja fordítani. Természetesen vannak alkalmi kapcsolatai és volt szerelme is, akit nem tudott a civil életben, a társadalomba „betagozódva” követni, s amikor a lányt karrierje ügyvédként Londonba szólította, útjaik elváltak.
Reacher maradt, aki volt, magányos farkas (néhány
régi bajtársára számítva), és él a saját világában, mindig tovább- és továbblépve és -utazva, autóbuszon,
stoppal, vagy akár gyalog. Nem szuperhõs, csak egy
volt katona, aki tisztában van saját lehetõségeivel és
korlátaival egyaránt. Baranyi Katalin (ekultura.hu)
ismertetõje szerint „egy név, ami mára már fogalommá vált: egy könyvalak, akit nyugodtan lehet a kétezres évek legkarizmatikusabb irodalmi akcióthriller-hõsének hívni.”, s aki már nemcsak a férfiak, hanem a nõk körében is egyre népszerûbb a felmérések szerint.
Az „Esti iskola” (Night School) angolul 2016ban, magyarul 2017-ben jelent meg, a General Press
új (és újra kiadott) Lee Child sorozatában. A történet indítása a szerzõ pontos, tényszerû, sallangmentes, de nagyon olvasmányos stílusát tükrözi.
„Reachert délelõtt kitüntették, délután pedig visszaküldték az iskolapadba. Egy újabb Becsületrendet kapott. A másodikat. Szép darab volt, fehér, zománcozott csillag, a szalagja bíborba hajló karmazsinvörös.
A hadsereg szabályzatának 600-8-22-es pontja szerint
kivételesen bátor magaviseletért adományozható, valamint az Egyesült Államoknak tett kiemelkedõ szolgálatért valamely kulcsfontosságú, nagy felelõsséggel
járó poszton. Reacher úgy érezte, technikai szempontból teljesítette ezeket a feltételeket, de gyanította, hogy
valójában ugyanazért kapta, amiért az elõzõt is. Egyszerû üzlet ez. Egy jelképes szerzõdés. Adunk egy plecsnit, te pedig cserébe befogod a szádat, és nem beszélsz
arról, hogy mit kellett érte tenned. Persze Reacher egyébként is hallgatott volna.” Miután jelentkezik a kijelölt helyen, azaz iskolában, kiderül, hogy az osztálynak – sõt, az egész iskolának – három hallgatója van:
Casey Waterman (FBI), John White (CIA) és maga
Reacher (azaz a hadsereg képviselõje). Csak egyetlen feladatot kapnak Alfred Ratcliffe nemzetbiztonsági tanácsadótól, s ez a „házi feladat” látszólag egyszerû: meg kell találni egy amerikait. Nehezíti viszont, hogy semmit sem tudnak róla. Pontosabban
egy dolgot igen: valamit kínál egy terrorista sejtnek,
mégpedig kereken százmillió dollárért. Sem az eladó
személye, sem az áru, sem az átadás helye és ideje
nem ismert – de a nemzetbiztonságiaknak jó okuk
van feltételezni, hogy ennyi pénzért valami nagyon
komoly és nagyon veszélyes dologról lehet szó…
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„– Van bármiféle sejtésük arról, hogy mi lehet
az üzlet tárgya?
Sinclair megrázta a fejét.
– Nem, de valami fontos... Nem csupán egy kishal a szervezetben. Olyasféle futár, aki csak a fõnököknek közvetít.
– És megtörtént a találkozó?
–A második nap késõ délutánján. A férfi ötven
percig volt távol.
– És azután?
– Másnap korán reggel távozott.
– Több beszélgetést nem hallott az emberünk?
– Még egyet, és elmondhatjuk, hogy nagy szerencsénkre. A fickó elkotyogott egyet, s mást. Mindent
kitálalt. Simán elmesélte a barátjának, hogy mi az az
információ, amit továbbítania kell. Nem tudta magában tartani. Úgy véljük, azért, mert igazán nagyszabású dolognak tartotta. ...
– Egy árajánlat. Ahogy az iráni várta. Rövid és
lényegre törõ.
– És mi volt az üzenet?
– Annyi, hogy az amerikai százmillió dollárt
akar...”
Reacher elemzése szerint már az óra is ketyeg,
s következtetése szerint Hamburgban zajlik majd le
az üzlet. Bár a legszigorúbb titoktartásra kötelezik
a „tanulókat”, s csak logisztikai támogatást kaphatnak, Reacher biztos benne, hogy ez a feladat így nem
oldható meg – segítségül hívja Frances Neagly-t, a
legjobb õrmestert, akivel valaha is együtt dolgozott.
Reacher, Neagly, és a katonai rendõrség régrõl ismert tisztjei, a régi barátok, szemben a terroristákkal, egy Amerika-ellenes és revansista nézeteket valló
német szervezettel, egyszerû bûnözõkkel – és az idõvel...
Akinek ez a könyv tetszik, annak javaslom, hogy
szerezze meg a többi történetet is – most az új, puha
fedelû (de sajnos így is kifejezetten drága) kiadások
és az antikváriumok polcai, on line oldalaik lehetõséget adnak rá. Mindegyik jó.
– Elvarázsolt dollárok
– Ne add fel könnyen
– A pók hálójában
– A titokzatos látogató
– Lángoló sivatag
– Hiba nélkül
– Kétélû fegyver
– Eltûnt ellenség
– Csak egy lövés
– Rögös út
– A baj nem jár egyedül
– Nincs mit veszítened
– Elveszett holnap
– 61 óra
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– Megérte meghalni
– Az ügy
– Összeesküvés
– Nincs visszaút
– Bosszúvágy
– Néma város
– Hõség (Ebook)
– Esti Iskola
– A nevem: Jack Reacher (novellagyûjtemény;
benne: Idõtényezõ, A másodszülött, Hõség, Alvóügynök, Kisebb háborúk, James Penney új élete,
Mindenki beszél, Ez nem gyakorlat, Karácsonyi hagyomány, Éjszaka egy bárban, Üres szóba, Festmény
egy magányos bisztróról)
– Éjféli szállítmány

Lee Child Reacher személyében olyan alakot teremtett, akinek ábrázolása következetes, cselekedetei saját logikájukat követik, egyszóval – köztünk van,
s éppúgy részévé vált a gondolat világának, vagy a
képzelet valóságnak, mint ahogy Sherlock Holmes,
Hercule Poirot, vagy akár Lucas Davenport. A szerzõ a már húszat is meghaladó kötetben, évente megjelenõ új mûvek sorozatában soha nem ismétli önmagát, minden történet egyedi és új, és mindegyik
kiváló olvasmány-élmény...
dr. Pikó Béla osztályvezetõ fõorvos
Pándy Kálmán Tagkórház
Megyei Onkológiai Centrum
Klinikai Onkológiai és Sugárterápiás Osztály
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