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BEKÖSZÖNTÕ
Kedves Munkatársaink!
Mozgalmas, eseményekben gazdag évet tudhatunk magunk mögött, ha visszagondolunk a 2017.
évre. Hétköznapjainkat meghatározó eseményekrõl,
a szakmai fejlõdést biztosító tudományos rendezvényekrõl és egyéb eseményekrõl adtunk tudósítást.
Igyekeztünk tagkórházainkat is közelebb hozni egymáshoz az azokból
érkezõ hírek közzétételével,
pl. képes beszámolókkal a
közös kirándulásokról.
Bõvelkedtünk ünnepi
eseményekben is. Az
ápolás nagyasszonya, Kossuth Zsuzsanna születésének 200. évfordulóját egy
egész éven át
ünnepeltük tudományos és
kulturális rendezvényekkel,
valamint egy
emlékhely avatásával. Néhány
munkatársunk
bemutatta nekünk egy másik
arcát, mûvészi „vénáját” is, melynek
mindig szívesen adunk
teret a Házi Hírmondóban, hiszen így szerzünk
tudomást arról, milyen színes
és gazdag közösségünk, amelyben
életünk jelentõs részét éljük.
Fontos, hogy szerkesztõségünkbe eljussanak
ezek a hírek, mert csak így tudjuk mindenki számára közzétenni az intézményünk életét meghatározó
és színesítõ eseményeket.
Amikor 2017-ben ismét útjára indítottuk – havi
rendszerességgel – folyóiratunkat, nem kevesebbet
vállaltunk, mint hogy kórházunk minden részlegét,
osztályát, az ott folyó munkát, fontos eseményeket,
változásokat közzétesszük, egyben megõrizzük az
utókor számára. Ez a vállalás azonban egy ekkora
intézmény – az ország negyedik legnagyobb kórháza – esetében nem egyszerû feladat, ezért újra és újra
kérjük munkatársaink közremûködését. Ha közérdeklõdésre számot tartó hírük van, juttassák el szer-

kesztõségünk címére (tolgyag@bmkk.eu), vagy hívják a 6626-os melléket.
Köszönet illeti Bondárné Kõvári Matild (dr.
Réthy Pál Tagkórház) és Gerebenics-Szín Rózsa
(Pándy Kálmán Tagkórház) munkatársunkat, akik
nyitott szemmel/füllel járva környezetükben folyamatosan gyûjtik a híreket, sõt alkalmanként maguk is
írnak. Célunk, hogy egyre többen tegyék ezt, hogy lapunk egyre inkább „többszerzõs” legyen!
Köszönet kórházunk menedzsmentjének, hogy áttekinti,
véleményezi az elkészült számokat és
külön köszönet
Hack Gabriellának, aki megnyugtatóan
menedzselve
lapunkat gondoskodik arról,
hogy minden
elkészült folyóiratszám felkerüljön belsõ
hálózatunkra
és készülõ új
honlapunkra is,
így munkatársaink
már intézetünkön
kívül is bepillanthatnak a Házi Hírmondóba.
A magam részérõl
igyekszem jó krónikása lenni
lapunknak, megtöltve azt tartalommal, mindezt fotókkal illusztrált, színes, élvezhetõ, igényes megjelenéssel párosítva. Köszönöm Pintér Istvánnak, a Házi Hírmondó tipográfusának, hogy kitartó türelemmel viseli ezirányú törekvéseimet és partner minden jobbító szándékú
kezdeményezésben.
Induljon hát ez az ugyancsak izgalmasnak, eseménydúsnak ígérkezõ, újabb ünnepnapokat tartogató év – ezúttal a legnagyobb magyar orvos, Semmelweis Ignác emlékére!
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1872/2017. (XI. 29.) KORM. HATÁROZAT
A 2018. ÉV SEMMELWEIS IGNÁC-EMLÉKÉVVÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL
Magyarország Kormánya
Semmelweis Ignác születésének
200. évfordulójáról
történõ méltó megemlékezés céljából
a 2018-as esztendõt
Semmelweis Ignác-emlékévvé nyilvánítja.
Támogatja és szorgalmazza mind az anyaországban, mind a határon túl élõ magyarság és a diaszpóra magyarsága körében olyan rendezvények, megemlékezések szervezését, valamint oktatási anyagok készítését, amelyek Semmelweis Ignác munkásságával kapcsolatosak, és hozzájárulnak a méltó megemlékezéshez.

„Tanításom arra való, hogy az orvosi tudomány tanítói terjesszék, hogy az orvosló és ápoló személyek az
utolsó falusi borbélyig, az utolsó falusi bábáig szerinte cselekedjenek...”
(Semmelweis Ignác)
A kép forása: https://1.bp.blogspot.com/-fnQsrW08CK8/WiKMDygDjFI/AAAAAAAAFY0/OS7eAqY3VKMVZij-xdEVpax60fSZa01LACEwYBhgL/s640/
102016087_univ_cnt_2_xl.jpg
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SEMMELWEIS-LÁZBAN ÉGVE*
2017-ben az ápolás magyar hõsét, Kossuth Zsuzsannát ünnepeltük – egy egész éven át. Magyarország elsõ fõápolónõje születésének 200. évfordulóján
számos felemelõ eseménnyel emlékeztünk életére és
életmûvére, melyek mind azért valósultak meg, hogy
újra és újra felidézzük Kossuth Zsuzsanna munkájának ápolástörténeti jelentõségét a jelen és a jövõ
ápolói számára, ezzel megerõsítve õket abban, hogy
a világ egyik legszebb hivatását választották.
És lám, alig ért véget ez az emlékév, máris itt
egy következõ – ezúttal egy nagy – ha nem a legnagyobb – magyar orvos, Semmelweis Ignác születésének ugyancsak 200. évfordulója emlékére.
Dr. Rosivall László, A Semmelweis Egyetem
kórélettani intézetének professzora, a Semmelweis
Emlékbizottság elnöke szavait idézem:
Az emlékév megünneplése azért is fontos, mert a
további fejlõdéshez az elõrenézés és visszatekintés az
elõdökre egyaránt elengedhetetlen. Semmelweis hagyatéka több szempontból is kiemelkedõen hasznos: egyrészt a fiatal generáció számára kellenek a hozzá hasonló elszánt és nagy tudású példaképek. Másrészt a
Semmelweis doktrína ma is érvényes és aktuális az orvosi gyakorlatban, a higiénia és a kézmosás hiánya
még a 21. században is gondokat okozhat, ahogy a
nagy tekintélyû nemzetközi folyóiratok hasábjain ez
nap, mint nap olvasható.
Az idei emlékévre való felkészülést – élve a hivatásom nyújtotta lehetõségekkel – könyvek és
egyéb írások tanulmányozásával kezdtem, eközben
akaratlanul is párhuzamokat fedeztem fel Kossuth
Zsuzsanna és Semmelweis Ignác élete között.
Elsõként a kort, hiszen mindketten azonos korban születtek: Kossuth Zsuzsanna 1817-ben, Semmelweis Ignác egy évvel késõbb, 1818-ban – és újabb
érdekes azonosság: mindketten 5. gyermekként érkeztek családjukba!
Szóval kortársak – és ami egy újabb párhuzam
– sorstársak is voltak. Róluk emlékezve bátran
mondhatjuk: hõsök voltak, saját koruk hõsei, de ezt
csak sokkal késõbb ismerte fel a világ. Hõsöknek osztályrészül jutó sors mindkettõjüké: akadályokkal,
küzdelmekkel terhelve járták végig életük tragikusan
rövid útját. Újabb párhuzam: Kossuth Zsuzsanna
mindössze 37 évet, Semmelweis Ignác is csak alig tízzel többet, 47 évet kapott a Teremtõtõl, hogy küldetését beteljesítse. De nekik ilyen rövid idõ alatt is sikerült! Kossuth Zsuzsanna a magyar ápolás alapjait
fektette le, Semmelweis Ignác pedig – korát megelõzve – világra szóló felfedezéssel lépett egy nagyot az

orvoslás történetében. Tették ezt mindketten végtelen elhivatottsággal, humánummal: Kossuth Zsuzsanna az 1849-es szabadságharc sebesült katonáiért és
hazájáért, Semmelweis Ignác az anyákért.
Pedig Semmelweis nem is orvosnak készült! Budán és Pesten végzett iskolái után 1837-ben édesapja kérésére utazott Bécsbe jogot tanulni. Itt megint
némi azonosság fedezhetõ fel: bár Kossuth Zsuzsanna nem járt jogi egyetemre, mégis, bátyja, Kossuth
Lajos mellett – aki viszont tanult jogot – jelentõs jogi
jártasságra tett szert, mielõtt elkötelezte magát az
egészségügy mellett.
Szóval Semmelweis jogot kezdett tanulni a bécsi egyetemen, de egy évvel késõbb már az orvosegyetem elõadásait hallgatta. Nincs hiteles forrás arról, hogy miért tette – társai csábították, vagy érdeklõdése ekkor fordult az orvoslás felé –, de tény, hogy
1844-ben Bécsben átvette orvosi diplomáját.
2 évvel ezután már szülészmesteri és sebész orvosi képesítéssel – valamint némi szerencsével, egy
váratlanul megüresedett állás okán – a híres bécsi I.
sz. Szülészeti Klinikán kapott állást Klein professzor
tanársegédjeként. Ezzel elindult – bár akkor még
nem tudta – a halhatatlanság sikerekkel és kudarcokkal kövezett útján, hogy végül – sajnos csak jóval halála után – így vonuljon be az orvostörténelembe: az
anyák megmentõje.
De addig éjt nappallá téve, saját magán és állatokon is kísérletezve alkotta meg a klórmeszes fertõtlenítõ kézmosással az addig nem ismert, ezért el sem
fogadott antiszeptikus módszert. Egy angol tanulmányt olvasva találkoztam elméletének egy frappáns
összegzésével, amely mindössze három szóban foglalta
össze felfedezése lényegét: wash your hands! Magyarul még rövidebb: moss kezet! Milyen végtelenül egyszerû, mégis anyák százait, ezreit mentette meg.
De hiába! Bár a statisztika adatai és a gyakorlati
tapasztalat is õt igazolta, nem hittek neki. Sem akkor
Bécsben, sem késõbb, amikor 1850-ben váratlanul hazaköltözött, Magyarországon sem. A hitetlenség szánalmasan silány magyarázatai: idõjárási viszonyok,
kozmikus sugárzás, a föld kigõzölgése, a leányanyák
bûntudata… és hasonló, minden tudományos alapot
nélkülözõ, ma már primitív feltételezés. Azon túl pedig kényelmetlen, kellemetlen, idõigényes procedúra,
nem megbízható. Valójában ez volt az úgynevezett
Semmelweis reflex, amely nem a szó tudományos/fiziológiai értelmében vett reflex, hanem egy sajátos
emberi magatartás: az új információk elutasítása rögzült normák, hiedelmek vagy paradigmák miatt.

*Elõadás formájában elhangzott a Pándy Kálmán Tagkórházban 2018. február 20-án megrendezett Magyar Ápolók Napja ünnepségen.
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Ez történt, amikor Semmelweis bemutatta a világnak kísérletei eredményét. De felfedezése korán
érkezett. Még nem érett meg rá a világ.
Réti Endre: Nagy magyar orvosok c. könyvében
így ír errõl:
Halála után még Pasteurnek, Listernek és
Kochnak kellett gyõzedelmeskedni, hogy tanítását elismerjék. Lister, a nagy angol sebész a mûtéti tisztaság elterjesztésével végleg kiûzte a maradi, zavaros nézeteket az orvostudomány e területérõl.
Így a világ Semmelweisrõl alkotott nézete is megváltozott.
dr. Regöly-Mérei Gyula: Akik legyõzték a betegségeket c. könyvében így
emlékezik – igaz, csak
majdnem 100 évvel halála után – az orvosgéniuszról:
Szavak nem jellemezhetik Semmelweist.
Elbeszélhetik életét, tragédiáját és alkotását, de
ahhoz szegényesek, hogy
méltóan megelevenítsék
lényét és tetteit. Mert hõssé vált és megközelíthetetlen magasságba emelkedett.
Haláláról sok legenda kering megbízható és kevésbé hiteles forrásokból, de hogy
visszautaljak az említett párhuzamokra Kossuth
Zsuzsanna és Semmelweis Ignác élete között: halálukban is felfedeztem egy szomorú párhuzamot:
nem csak azt, hogy mindketten korán, de azt is,
hogy szeretett hazájuktól távol kellett meghalniuk.
A különbség csak az, hogy míg Kossuth Zsuzsanna földi maradványai örökre New Yorkban maradtak, Semmelweis Ignác hamvait hazahozták és
többszöri áthelyezés után ma már egykori szülõházában pihen. Ez ma a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, amely minden
érdeklõdõ számára nyitva áll.
Semmelweis Ignác neve ma már ismerõsen
cseng mindenki fülében. Emlékét számos módon
õrizzük:
Az 1992. évi XXIII. törvény születésnapját a
magyar egészségügy napjává nyilvánította, 2011 óta
pedig munkaszüneti nap az egészségügyben dolgozók
számára.
Intézmények, szobrok, kiadványok õrzik nevét,
hogy csak néhány példát említsek:

1906-ban Stróbl Alajos elkészítette csodálatos
Semmelweis-szobrát, amelyet elõbb az Erzsébet téren állítottak fel, majd 1948-ban áthelyezték Semmelweis egykori elsõ magyarországi munkahelye, a Szt.
Rókus kórház elé
1952-ben az említett kórház felvette Semmelweis nevét, csak úgy, mint 1969-ben a Budapesti Orvostudományi Egyetem.
És ami igazán nagy elégtétel és elismerés számára:
1991-ben a bécsi szülészeti klinikát, idegtépõ küzdelmeinek, kudarcainak, mégis világra szóló felismerésének színhelyét is róla nevezték el.
Életérõl – amelyben sikerei égig emelték, kudarcai mélybe taszították –
számos regény, sõt film
is készült. A Fred
Zinnemann által rendezett, Hogy élhessenek az
anyák címû, 1938-ban
készült filmje a legjobb
rövidfilm kategóriában
Oscar-díjat nyert.
2013-ban
az
UNESCO felvette az
„anyák megmentõjének”
a gyermekágyi lázzal
kapcsolatos felfedezését
és annak 1847 és 1861
között keletkezett primer dokumentumait A
világ emlékezete program kitüntetettjeinek 1992 óta
bõvülõ listájára.
2014-ben a Semmelweis Egyetem rektorai adományozóként elkészítették az Orvosi Kaszinó 1906ban készült, majd elveszett Semmelweis serlegének
mását, amelynek színezüst anyaga a névadó nemességét, drágakövei pedig csillogó szellemét jelképezik.
Számos földi alkotás mellett az õ nevét õrzi a
4170-es Semmelweis kisbolygó.
Az emlékév kezdetén magát Semmelweis Ignácot idézem:
Módszereimmel számûzöm a rettegést a szülõotthonokból, hogy megmentsem a férj számára a feleséget, gyermeke számára az édesanyát.
3 gyermekes anyaként, 2 unokás nagymamaként
minden anya, minden nagymama és minden, még meg
nem született gyermek nevében köszönöm, Semmelweis doktor!
Tölgyesi Ágnes
Békés Megyei Központi Kórház,
Orvosi Szakkönyvtár
tolgyag@bmkk.eu

2018-ban Semmelweis Ignácra emlékezünk, megõrizve, elfogadva és alkalmazva tanait
a 21. században – nem csak az anyák, de minden beteg javára.
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AZ ÚJ TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

2017 májusában – fõigazgatói döntés alapján – új tudományos bizottság alakult intézményünkben.
Az új bizottság tagjai:
Elnök: dr. med. habil Márk László Phd. – Gyula, Pándy Kálmán Tagkórház
Alelnök: dr. Baji Sándor – Békéscsaba, dr. Réthy Pál Tagkórház
Tagok:
dr. Berkesi Erika – Békéscsaba, dr. Réthy Pál Tagkórház
dr. Boros Lajos – Békéscsaba, dr. Réthy Pál Tagkórház
dr. Dudás Mihály – Gyula, Pándy Kálmán Tagkórház
dr. Fodor Fodor Lajos – Gyula, Pándy Kálmán Tagkórház
dr. Novák János – Gyula, Pándy Kálmán Tagkórház
dr. Ottlakán Aurél Phd. – Gyula, Pándy Kálmán Tagkórház
dr. Szabó Ferenc – Gyula, Pándy Kálmán Tagkórház
dr. Szeberényi Zsolt – Gyula, Pándy Kálmán Tagkórház
dr. Szolnoki Zoltán – Gyula, Pándy Kálmán Tagkórház
dr. Varga Márta – Békéscsaba, dr. Réthy Pál Tagkórház
Az új tudományos bizottság munkatervében az
alábbi fõbb célokat tûzte ki:
– a két tagkórház tudományos tevékenységének
összehangolása
– a tudományos élet felpezsdítése, támogatása
E célok megvalósítása érdekében csütörtöki napokon tudományos rendezvény keretében ad teret az
intézmény osztályainak bemutatkozására. Így minden
hónap 1. és 3. csütörtökén a Pándy Kálmán Tagkórház, minden 2. és 4. hét csütörtökön a dr. Réthy Pál
Tagkórház 1-1 osztálya kap alkalmat egy bemutatkozó elõadásra 14:00-kor. Az ilyen rendezvények idõtartama 1 óra–1 óra 15 perc, nem haladja meg a munkaidõt, így mindenki számára – szabadideje feláldozása nélkül – elérhetõ. További elõnye, hogy a kórházi elõléptetések – adjunktusi, fõorvosi kinevezések
– elbírálásakor jelentõs szempont az aktív tudományos tevékenység, így ezeknek az elõadásoknak a látogatása is.
A tudományos bizottság teret kíván adni – aktívan publikáló és elõadó orvosai, szakdolgozói mellett – fiatal orvosai, rezidensei számára is a bemutatkozásra. Egyrészt azért, mert a házi tudományos
elõadások kitûnõ alkalmat jelentenek a „szárnypróbálgatásra”, másrészt ezek az alkalmak pontszerzõk
(látogatásuk ezért a korábbinál szigorúbban ellenõrzött lesz), így pozitívan befolyásolják a késõbbi kinevezések elbírálását.
A fiatal orvosok belsõ tudományos üléseken történõ elõadása a hazai és nemzetközi kongresszusokon
való részvétel támogatásában is döntõ jelentõségû.
Úgy az elõadások, mint a publikációk elkészítésében szakmai segítséget a Békés Megyei Központi
Kórház Tudományos Bizottsága, szakirodalmi hátte-

ret az intézet Orvosi Könyvtára nyújt minden publikálni vagy elõadni szándékozó munkatársunk számára. Magasabb tudományos fokozat elérését megcélzó dolgozóink számára is biztos támaszt jelent mindkét fórum. Orvosi Könyvtárunk több ezer lektorált
angol és magyar nyelvû folyóiratot tartalmazó adatbázisok elérésével, irodalomkutatással, témafigyeléssel segíti a készülõ elõadások, publikációk megszületését, majd tárolja is azokat.
2018-ban a Semmelweis-emlékév kiváló lehetõséget nyújt a tudományos tevékenységre. A két tagkórház osztályainak bemutatása is e szellemben indul el, de emellett egyéb lehetõségek is kínálkoznak.
Semmelweis követõiként, tanainak fontosságát elfogadva, alkalmazva és továbbgondolva tudományos
rendezvényeken adunk teret elõadásoknak kórházi
fertõzések megelõzése témakörben, amelyre várjuk
munkatársaink jelentkezését. A szervezõdõ tudományos rendezvények idõpontját a most készülõ rendezvénynaptárban rögzítjük és folyamatosan tesszük
közzé belsõ hálózatunkon, a docMIR-en, valamint
a Házi Hírmondóban.
A Pándy Kálmán Tagkórházban – idén már 44.
éve – minden decemberben megrendezésre kerül a
Juhász Károly emlékülés, amely fiatal orvosok tudományos tevékenységének ad teret. A Semmelweisemlékév alkalmából aszepszis témában készülõ elõadásokra teszünk közzé mindkét tagkórházunk fiatal orvosai számára pályázati felhívást, melyet a következõ oldalon olvashatnak az érdeklõdõk. A díjnyertes elõadások nem csak pénzjutalomban részesülnek, de bekerülnek az emlékév alkalmából megjelenõ emlékkönyvbe is.
Mivel mindkét tagkórház számára elérhetõvé kívánjuk tenni a részvételt – elõadóként és hallgató-
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ként egyaránt –, fontos feladat a konferencia-kapcsolat technikai stabilitásának megvalósítása is.
A Semmelweis-emlékév tudományos rendezvényeinek gyógyító osztályokat bemutató sorozata
2018. április 12-én a Pándy Kálmán Tagkórház Kardiológiai Osztályának bemutatkozásával indul.

A következõ bemutatkozásra jelentkezõ osztály
szándékát az alábbi e-mail címre küldheti:
dr.mark.laszlo@gmail.com
dr. med. Habil. Márk László PhD
a BMKK Tudományos Bizottságának elnöke

„SEMMELWEIS KÖVETÕI”
Pályázati felhívás
a Békés Megyei Központi Kórház valamennyi orvosa és szakdolgozója részére
a 2018. évben megrendezésre kerülõ
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 közleményeket peer-review (kollegiális bírálat) rendszerben a tudományos bizottság értékeli. A legsikeresebb pályamunkák bekerülnek az emlékév alkalmából megjelenõ emlékkönyvbe,
valamint elõadás formájában elhangzanak a decemberi Juhász Károly Emlékülésen.
Az elsõ helyezett pályamunka 100.000,– Ft díjazásban részesül.
Minden munkatársunknak hasznos munkát, sok sikert kívánva várjuk a pályamunkákat az
alábbi címre:
dr.mark.laszlo@gmail.com

Kollegiális üdvözlettel:
dr. med. habil Márk László PhD
a BMKK Tudományos Bizottságának elnöke
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VILÁGNAPOK
Január utolsó vasárnapja: A leprások világnapja
A szegények betegsége
A lepra az egyik legõsibb fertõzõ betegség. Elnevezése a görög lepros (kiütés) szóból ered. Magyarországon a bélpoklosság elnevezést kapta a betegség, a járványt pedig „döghalál” néven emlegették.
A fertõzés Kelet-Afrikából indult el és a keresztes háborúkkal jutott el Európába.
Hazánkban a leprásokat ún. lazaréniumokban
különítették el. A legutolsó magyarországi leprás a
II. világháború idején hunyt el. Az erdélyi Tulcea
megye Tichilesti városában található az utolsó „lepratelep” Európában.
A világon kb. 1 millióra teszik a leprások számát, akik elsõsorban Ázsiában, Nepálban és Indiában élnek.
A betegség kórokozója a Mycobacterium Leprae,
melyet 1873-ban Armauer Hansen fedezett fel, ezért
Hansen-kórnak is nevezik. A kórokozó baktérium
cseppfertõzéssel terjed emberrõl emberre.

Rizikótényezõ: rossz szociális körülmény, alultápláltság, szennyezett ivóvíz.
A megbetegedés bõrelváltozást okoz, ami maradandóan károsítja az arcot, idegeket, szemet és a
végtagokat. A lábak és a karok másodlagos fertõzések kialakulása során deformálódnak.
A betegség antibiotikum kombinációkkal gyógyítható, amely azonban gyakran évekig is eltarthat.
Megelõzésére nincs specifikus védõoltás.
A lepra fertõzõképessége gyenge, általában
hosszú távú, szoros együttélés és rossz higiénés környezetben terjed. Kutatók szerint a lakosság 95%-a
eleve védett a megbetegedéssel szemben.
1954 óta egy ENSZ határozat alapján – Raoul
Follereau francia újságíró, “a gyógyító szeretet
misszionáriusa” kezdeményezésére – minden év
januárjának utolsó vasárnapja a leprások világnapja. Egyrészt ezen a napon kiemelten gondoskodtak a leprában szenvedõkrõl, másrészt felhívást intéztek az emberek felé, hogy ez a betegség nem
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vallási eredetû, nem kell félni tõle és fõként nem
büntetendõ.

Magyarországon 1974-ben alapították meg a lepramissziót, melynek célja, hogy a világ különbözõ területén élõ betegeket segítse. A szervezet Máté
evangéliumára építi a munkát: „Gyógyítsatok betegeket, ...tisztítsatok meg leprásokat!” (Máté evangéliuma 10,7-8).
Talán kevéssé ismert, hogy Diana hercegnõ végtelenül bõkezû jótékonykodásai között kiemelt helyen állt az Angliai-Walesi Lepramisszió, melynek
haláláig fõvédnöke is volt! De nemcsak anyagi eszközeivel, hanem személyes példájával is óriási segítséget nyújtott a „negyedik világ” nyomorultjai között
végzett szolgálathoz: meglátogatta a kalkuttai
Premananda és a nepáli Anandaban lepramissziós
kórházakat. A maga õszinte kedvességével ült le a
betegek ágyára, fogta meg a kezüket, és ezzel a példájával a világsajtóban a kivetettek ügyének egyik
legnagyszerûbb úttörõjévé vált elsõsorban azokban
az országokban, ahol ma is évezredes elõítéletek és
tévhitek alapján kiközösítik a leprabetegeket!
A lepra még napjainkban is stigmatizáló megbetegedés, ezért a leprás betegek képviselõi által megfogalmazott Global Appeal 2007 kiáltvány a betegségben szenvedõket és családtagjaikat manapság is
változatlanul sújtó megbélyegzés és diszkrimináció
elleni fellépésre kívánja felszólítani a világ közvéleményét.

A lepra sokak szerint egy legyõzött, történelmi
jelentõségû betegség. Csak kevesen tudják, hogy a jelenben is tömeges megbetegedéseket okoz a világ különbözõ részein. Elsõsorban a fejlõdõ országokban
terjed, de az Egyesült Államokban is évi 100 új esetet regisztrálnak. A világon körülbelül 10-12 millió
leprás beteget tartanak számon. Bár Európában ritkán fordul elõ, érdemes tudni a betegségrõl, fõleg ha
az ember olyan helyre utazik, ahol ez viszonylag gyakori.

A betegség tehát napjainkban is jelen van, ezért
az oda nem figyelés esetleg ismét terjedését eredményezheti.
A Semmelweis-emlékév kitûnõ alkalom, hogy figyelmünket a fertõzések, járványok megelõzésére
fordítsuk.
Kónyáné Biri Andrea
epidemiológiai szakápoló
Kórházhigiénés Osztály – Pándy Kálmán Tagkórház
Tölgyesi Ágnes
Békés Megyei Központi Kórház
Orvosi Szakkönyvtár
Forrás:
[1]. http://cultura.hu/psziche/ kuzdelem-a-lepra-ellen/
[2]. Benedek István: Semmelweis és kora. Bp.: Gondolat, 1973.

„...Semmelweis humánus és szilárd magatartását kell érvényesíteni,
személy szerint mindenkinek, aki gyógyít.”
(Benedek István)
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MÛVÉSZKUCKÓ
Bemutatkozik Fervágner Frigyes beteghordó, (hamarosan) népi bõrmûves, rocker
A bõr és bõrtárgyak mindig is foglalkoztattak,
viszont megvenni ezeket nem nagyon tudtam, és nekem személyre szabott dolgok kellettek. Ez indította el az egészet.
2013-ban kezdtem el kisebb bõrtárgyakat saját
magamnak készíteni. Kezdetben csuklószorítókat,
öveket. Ez a minimum egy rocker embernek! Aztán
telefontokok jöttek, még kezdetleges kézi lyukasztós megoldással. Ekkor már youtube videókat is nézegettem, hogy autodidakta módon továbbfejlesszem
a tudásomat.
2014-ben jelentkeztem egy népi bõrmûves táborba, ahol megtanultam a kézi két tûs varrást. Egy hét
idõtartama alatt eldõlt, hogy jelentkezek az iskolába. 2016-ig folyamatosan beadtam a jelentkezésemet,
de nem indult képzés, a jelentkezõk csekély létszáma miatt. 2016. végén mégis bejutottam! Addigra
már szerszámparkom is gazdagodott, és jó néhány
bõrtárgyat készítettem. Családnak, barátoknak készültek az elsõ darabok. Aztán egyre komolyabb ötletekkel kerestek meg. Ha valamit nem tudtam megoldani, akkor a táborban megismert mesterem,
Kurtics Attila népi bõrmûves barátom segített a kivitelezésben, akivel jelenleg is tartjuk a kapcsolatot.
2018. júniusban vizsgázom, a végzettségem népi bõrmûves lesz.
A bõrtárgy készítést nem tekintem munkának,
hanem éppen ellenkezõleg! Aktív pihenés, kikapcsolódás, hobbi. Közben pedig szebbnél szebb tárgyak
kerülnek ki az ember keze alól. A bõr tartós, nemes
anyag, mindenkinek csak ajánlani tudom. Egyedi igényeket is figyelembe lehet venni az elkészítés folyamán ami személyesebbé teheti a tárgyat. Tehát nem
készül két ugyanolyan tárgy, legfeljebb erõsen hasonló! Sokan kérdezik, mikor van erre idõ a család, zenekar és egyéb teendõk mellett. A válasz egyszerû:
mindig. Kell, ami miatt hasznosnak érezhetem ma-

Az alkotó...
gam. Ebben a szakmában megtaláltam mindent, ami
kell nekem. A kórházi munka után kikapcsol, feltölt
energiával, megnyugtat. Nem is beszélve arról, hogy
egyre szebb, hasznos használati tárgyat készítek.
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RECEPT-AJÁNLÓ
Korábbi ígéretünknek teszünk eleget, amikor elkezdjük közreadni a Kossuth Zsuzsanna-emlékév alkalmából ápolónõinknek meghirdetett süteménykészítõ verseny édes és sós csodáinak receptjeit.
Elsõként az Édeskék csapatát és süteményeit
mutatjuk be. Valamennyien a Pándy Kálmán Tagkórház Rendelõintézetében mûködõ Ideggondozó munkatársai. Név szerint: Nánásiné Duska Barbara,
Kovács Mihályné Marcsi, dr. Halmainé Schneider
Éva és Pallag Jánosné Icus. A felsoroltakon kívül
azonban az Ideggondozó többi munkatársa: Nyistyár
Ferencné Marica és Für Anikó is erõsítette a csapatot. Még így is három napon át dolgoztak, míg elkészült a kétféle édes és négyféle sós sütemény: a
csavart-magvas sósrúd, a sokmagvas fûszeres tallér,
a sajtos muffin, az egyben sült sajtos pogácsa, a pudingos palacsintatorta és a meggy-tayberrys túrótorta.
A finomságok elkészítéséhez az egyik csapattag,
Marcsi adott helyet otthona konyhájában, ahol – fotókkal is bizonyítottan – igen jó hangulatban ment a
munka. A süteménykészítõ versenyrõl egy korábbi,
szintén a Kossuth Zsuzsanna emlékévhez kötõdõ
közösségi programon szereztek tudomást. Nyáron –
sokadmagukkal – Sátoraljaújhelyre utaztak megkoszorúzni az elsõ magyar fõápolónõ szülõházát. Ezen
az úton hallottak elõször a konyhai megmérettetés
lehetõségérõl. Azonnal jelentkeztek és szervezni
kezdték a csapatot. Nagyon komolyan vették a feladatot, ami a verseny napján mindenki számára nyilvánvalóvá is vált: nem csak a sütemények nyújtottak
frenetikus élményt, de a tálalás is jelentõsen fokozta a hatást. A terített asztalon Kossuth Zsuzsanna

arcképével díszített szalvéták sorakoztak, sõt valamennyi csapattag pólóján is a fõápolónõ arca nézett
vissza ránk! Hatalmas ötlet! És még más is: elmondásuk szerint csapatépítõ programnak is beillett ez
a készülõdés, ami nem csak a barátságoknak, de a
munkahelyi hangulatnak is jót tett, ezt naponta tapasztalják. Már alig várják az idei versenyfelhívást,
amely – úgy hallották – a „mézeskalács-tudomány”ról szól majd.
Nos, íme az Édeskék egyik mennyei „versenyzõ”-je. Igaz, nem amolyan „gyorsan összedobom”fajta sütemény, de a végeredmény minden ráfordított percért kárpótolja azt, aki rászánja magát az elkészítésére.
Meggy-tayberrys túrótorta
(Tayberry: szeder és málna keresztezésébõl)
Laktóz és cukormentes. Büntetlenül fogyasztható!
Hozzávalók a piskótához (25 cm-es tortaforma)
– 4 tojás
– 4 dkg Graham liszt
– 4 dkg fehér tönkölyliszt
– 7 dkg Xilit
– ½ tk sütõpor
Hozzávalók a meggyes-tayberrys réteghez
– 50 dkg magvalt meggy
– 30 dkg Tayberry
– 4 dkg Xilit
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– 4 púpozott ek útifû maghéj
Hozzávalók a mákos túrókrémhez
– 75 dkg zsírszegény laktózmentes túrókrém
– 3 dl Meggle dekor tejszín (laktózmentes)
– 3 dkg mák
– 12 dkg Xilit
– 15 dkg zselatin (étkezési)
Hozzávalók a torta bevonásához
– ½ csomag színtelen tortazselépor
– 125 ml víz
– 1 tk Xilit
A torta elkészítése
– A tojásfehérjéket kézi mixerrel keményre verjük. A xilitet lassan hozzáadagoljuk, addig
verjük, amíg fényes masszát nem kapunk.
– Egyesével hozzáadjuk a tojások sárgáját,
majd 4-5 percig tovább verjük a masszát.
– A kétféle lisztet a sütõporral elkeverjük és szitával a tojásos masszába keverjük óvatos
mozdulatokkal.

13
Meggy-tayberrys réteg elkészítése
– A gyümölcsöket összeturmixoljuk, majd a
xilittel és az útifû maghéjjal összekeverjük.
Túrókrém elkészítése
– A túrót elkeverjük a xilittel, majd hozzáadjuk a felvert tejszínt és a felfõzött zselatint.
Összeállítás: A kihûlt piskótára visszatesszük a
tortakeretet, megkenjük vékonyan elõször a túrókrémmel, majd a gyümölcszselével. A maradék túrókrémbe belekeverjük a szemes mákot, melyet elõzõleg pár órára beáztattunk, majd megfordítjuk. Ezt
a gyümölcszselére halmozzuk és simítjuk. A túró tetejére a többi gyümölcszselét rásimítjuk. A gyümölcszselé tetejét átlátszó tortazselével leöntjük és mákszemekkel megszórva díszítjük.
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ARANYOS HÓPELYHEK
Nagy várakozással indultunk útnak 2018. január
20-án hajnalban, hogy végre lássunk egy kis havat.
A hosszú úton jó hangulatban telt az idõ, örültünk
az idei év elsõ találkozásának. Aranyoson ketté vált
a csapatunk, egyik része a Rozsda-szakadékhoz túrázott, másik része pedig belevetette magát a hótengerbe. A gyerekek nagyon élvezték a szánkózást, bár
borús volt az idõ, helyenként kisütött a nap, és a hõmérséklet sem volt alacsony. A játékot követõen sokan kisebb túrára indultak a környéken, bejárva a
kellemes lankákat csodaszép képeket készítettek a
havas tájról.
A kirándulók csapata a mély hóban indult fel a
meredek kaptatón, fel a Rozsda-szakadék aranyló
kráteréhez. A Rozsda-szakadék egy hatalmas vízmosás, rozsdaszínû hasadékokkal. A fotók sajnos csak
részben adják vissza azt a látványt, ami a szakadék
szélérõl látható. A kalcit, agyag és vörös agyag lerakódások rendkívül erõs eróziójának következménye.
A hegy sebhelye ez, az erózió ma is dolgozik egyre
növelve a hatalmas gödör méreteit. Pár éve még fotókat készítettünk a farönkrõl, ami mostanra már el-

tûnt a szakadék peremérõl. Jelenleg megközelítõleg
hatszáz széles és több mint száz méter mély. Falai
megdõltek az élek élesek, és a gödör közepe felé tartanak, túloldalán a Flóra-rét található, a távolban átható fehér sziklák a Galbina szirt mészkõfalai. A túra
télen-nyáron járható útvonala nagyjából két óra alatt
megtehetõ, de érdemes a szakadék szélén egy kicsit
elidõzni, uzsonnázni és élvezni a kilátást.
Délután a sífelvonóval körutat téve szebbnél
szebb fényképek készültek a gyönyörû tájról.
A helyi bazárban székelyföldi árusoktól tudtunk
kürtõs kalácsot, házi csokoládét, vásárfiát hozni az
itthon maradtaknak. Az egészségünk védelme érdekében betértünk a helyi melegedõbe és teával, forralt borral óvtuk magunkat az átfázástól. Sötétedéskor megelégedve a nappal, jó hangulatban indultunk
hazafelé. Köszönet a szervezésért az Egészségedre
Egyesületnek!
Kuti Árpádné Romvári Éva fõnõvér
Neurológia-Stroke Osztály
Pándy Kálmán Tagkórház
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SZÍNEKRE

HANGOLVA

„Bármihez, amit megtehetsz vagy megálmodsz, fogj hozzá! A merészségben zsenialitás, erõ és varázslat rejlik.”
(Goethe)
Ezzel a nagyszerû „útravalóval” elindulva született meg a Békés Megyei Központi Kórház két tagkórházának elsõ közös kiállítása, nyolc tehetséges
munkatársunk összefogásával.
Az alkotók:
dr. Bodor Anita (Békéscsaba – Patológia)
dr. Csintalan Zsófia (Békéscsaba – belgyógyász
szakorvos jelölt)
Kitzing József (Békéscsaba – Gyógyszertár)
dr. Nyitrai Ferenc (Békéscsaba – belgyógyász
szakorvos jelölt)
dr. Pálovits Ágota (Gyula – Gyógyszertár)
dr. Pikó Béla (Gyula – Klinikai Onkológiai)
dr. Wolf Ildikó (Gyula – Központi Laboratórium)
dr. Zádori-Born Alexandra (Békéscsaba – belgyógyász szakorvos jelölt)

Fotó:
Márton Gabriella

A kiállítást – melynek anyagát festmények és fotók alkották – 2017 decemberétõl 2018. január 31-éig
a békéscsabai dr. Réthy Pál Tagkórház Remenár-termében tekinthetik meg az érdeklõdõk, majd 2018
februárjában a gyulai Pándy Kálmán Tagkórház Galériája látja vendégül.
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LAPOZGATÓ – A SEMMELWEIS-EMLÉKÉV JEGYÉBEN
Semmelweis dokumentáció az UNESCO
Világemlékezet listáján: ünnepélyes oklevél-átadás
a SOTE-n
Dr. Réthelyi Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága elnöke 2013. november 23-án, a Semmelweis Alumni Találkozója keretében adta át az
UNESCO oklevelét a Semmelweis dokumentáció
befogadásáról Varga Benedeknek, a felterjesztést
elkészítõ Semmelweis Orvostörténeti Múzeum fõigazgatójának.
Az UNESCO által már több mint 20 éve mûködtetett Világemlékezet Program keretében idén 55
tétellel bõvült a nemzetközi jelentõséggel bíró dokumentumörökségeket számon tartó lista; köztük Semmelweis Ignác felfedezésével és a hozzátartozó dokumentációval, az aszeptikus prevenció bevezetésérõl.
Az UNESCO 2013. júniusi döntése értelmében,
a 2012-2013-as pályázati ciklusban 55 tétellel, köztük
Magyarország legutóbbi felterjesztésével, Semmelweis Ignác felfedezésének dokumentációjával bõvítette a Világemlékezet Program keretében mûködõ, az
emberiség kiemelt nemzetközi jelentõséggel bíró dokumentumörökségeit összegyûjtõ regiszterét.
Az UNESCO a Világemlékezet programot
(Memory of the World Programme) 1992-ben indította el azzal a céllal, hogy a tagországokban fellelhetõ egyetemes értékkel bíró ritka és veszélyeztetett,
írott vagy audiovizuális dokumentumok, gyûjtemények azonosítását, megõrzését és széleskörû megismertetését elõsegítse. A program létrehozását az a
felismerés ihlette, hogy az emberiség dokumentumörökségének jó része könnyen megsemmisülhet, ha
nem szentelnek a védelmére kellõ figyelmet és energiát. A háborús és társadalmi megrázkódtatások; a

megfelelõ anyagi források,
odafigyelés és a tudatosság
hiánya egyre nagyobb veszélyt jelentenek az örökségi, információs emlékek
fennmaradására.
Magyarország a nyári
döntés értelmében immár 6
dokumentum örökséggel
képviselteti magát az ún.
Világemlékezet listán: 2001ben Tihanyi Kálmán
„Radioskop” néven benyújtott szabadalomi kérelme,
2005-ben a Bibliotheca
Corviniana, 2007-ben a
Tabula Hungariae, 2009-ben
az MTA könyvtárában õrzött Kõrösi Csoma Sándor
Archívum és Bolyai János Appendix c. mûve, míg
2013-ban Semmelweis felfedezése a gyermekágyi lázról és aszeptikus prevenció bevezetésérõl került fel
a nemzetközi listára.
Semmelweis Ignác és az aszeptikus szülészeti gyakorlat
Az aszeptikus prevenció a 19. század közepéig
nem volt ismert és ok-okozati kapcsolattal igazolt az
orvosi gyakorlatban. Erre a világon elsõként a magyar Semmelweis Ignác adott magyarázatot, egyben
dolgozott ki szigorú módszert, és vezette be azt az
orvosi gyakorlatba. Semmelweis egy szülészeti osztály esetében bizonyította, hogy az addig kiemelkedõen magas halálozási arányszámmal járó gyermekágyi láz teljes egészében megelõzhetõ. Feltárta a gyermekágyi láz kóroktanát, s ennek keretében igazolta,
hogy a szülõnõkkel kapcsolatba kerülõ személyek
gondos kézfertõtlenítésével teljes egészében meg-
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elõzhetõ a fertõzés. A világon elsõként igazolta, hogy
a gyermekágyi láz azonos a vérmérgezéssel. Az általa javasolt prevenció egyedi, s aránylag lassan terjedt el a világban, noha többen vizsgálták ugyanezt
a jelenséget. Semmelweis magyarázatának sajátossága
abban rejlett, hogy mintegy 30 évvel a modern bakteriológiai szemlélet kialakulása elõtt értette meg a
gyermekágyi láz kialakulásának okát, és tudta megbízható prevencióval megelõzni a betegséget. Nézeteit az 1870-es évektõl kialakuló adekvát mikrobiológiai tudás (Pasteur, Koch) és az erre alapuló sebészeti gyakorlat (Lister) igazolta.
Az 1861-ben keletkezett dokumentum az orvostudomány egyetlen fejezetével foglalkozik: hogyan
lehetséges egy speciális fertõtlenítési eljárással egy
gyakran elõforduló fertõzést megelõzni, egy olyan
korszakban, amelyre még szerény mikrobiológiai tudás jellemzõ. Ez az aszeptikus szemlélet, az ahhoz
tartozó ok-okozati elv egyértelmûen Semmelweis Ignác nevéhez fûzõdik, aki azt az általa Budapesten
vezetett szülészeti osztályokon vitte teljes sikerre.
A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár õrzi Semmelweis Ignác 1861. május
27-én kelt egyleveles nyomtatványát.
A nyomtatvány címe: „Utasítvány a pesti m. k.
egyetemi, szülészeti kórodán tanuló és tanulónõk részére, a gyermek ágyi-láz elhárítása végett”. Ezt a
dokumentumot Semmelweis az általa vezetett Szülészeti Klinika kórtermeinek ajtóin helyeztette el, s
annak betartása a kórterembe belépõ valamennyi személy számára kötelezõ volt.
http://www.unesco.hu/kommunikacio-informacio/semmelweis-dokumentacio

Semmelweis emlékezete
Hogyan használhatná jól a kormány a Semmelweis-emlékévet 2018-ban?
Két hónappal ezelõtt Lénárd Rita már írt az
aszepszist bevezetõ magyar orvos géniusz küzdelmes
pályafutásáról a Materia Medica felületén, akkor az
elkerülhetõ kórházi fertõzések apropóján. Most
azért idézem fel alakját ismét, mert a közelmúltban
kormányhatározat jelent meg arról, hogy születésének kétszázadik évfordulóján 2018-at Semmelweis
Ignác-emlékévvé nyilvánítják.
Semmelweis Ignácot egy egész nemzet ruházta
fel az anyák megmentõje címmel, hiszen szülõnõk
százait védte meg a gyermekágyi láz okozta haláltól azzal, hogy – dacolva az akkori hivatalosságokkal – 1851-ben bevezette a Szent Rókus Kórházban
az orvosok és a bábák kötelezõ klórvizes kézmosását az asszonyok vizsgálata elõtt. Mai szóhaszná-
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lattal: hatalmas lépést tett a betegbiztonság erõsítése érdekében.
Nincs nála elfogadottabb magyar orvos
Nevét legnagyobb orvostudományi egyetemünk,
orvostörténeti múzeum, szakközépiskola, több kórház, utcák, terek viselik, és az õ születésnapja a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe, a Semmelweis-nap. Nem kétséges, hogy alkalmak sokasága nyílik majd a komoly számvetésre, nemes hagyományaink ápolására.
Önmagában nincs azzal baj, hogy a kabinet mind
az anyaországban, mind a határon túl és a diaszpórában élõ magyarság körében támogatja és szorgalmazza olyan rendezvények szervezését, valamint oktatási anyagok készítését, amelyek Semmelweis Ignác munkásságához kötõdnek, és hozzájárulnak a
méltó megemlékezéshez. A tárcáknak december 15ig kellett javaslatokat tenniük a konkrét programokra. Kár, hogy a kormány dokumentuma adós marad
a jubileumi évben joggal elvárható vállalásokkal: a
közegészségügyi infrastruktúra vagy a korszerû szülészeti gyakorlat erõsítésére gondolok. S persze a
szükséges pénzeszközök hozzárendelésére.
Büszke lenne?
Nézzünk néhány példát: ha élne, vajon mire lenne ma büszke Semmelweis és mire nem? Orvosképzésünk, védõoltási rendszerünk bizonyára elégedettséggel töltené el. Elismerné a magyar védõnõi hálózat eredményeit is, de annak nem örülne, hogy a kiürülõ praxisokban élõ gyerekek rosszabb egészségügyi feltételei közé sodródnak.
Semmelweis örökségével összhangban állt, hogy
a rendszerváltást követõen meghozott törvény erõs
jogosítványokkal bíró Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálatot (ÁNTSZ) hozott létre. Emlékszünk: a szervezet egyik központi feladata volt
annak ellenõrzése, hogy a kórházak miként tartják
be a szakmai és tárgyi minimumokra vonatkozó rendelkezéseket. 2013-ban, a hatalmi szempontok által
vezérelt kórház-államosításokat követõen azonban
nyilvánvalóvá vált, hogy a kormánynak nincs szüksége szankcionálási jogokkal rendelkezõ közegészségügyi szervezetre. Ennek ékes bizonyítéka volt az
akkori országos tiszti fõorvos kijelentése, miszerint
az ÁNTSZ már nem vizsgálja, hogy a kórházak megfelelnek-e a minimumfeltételeknek, mert úgysem lenne olyan intézmény, amely ezeknek eleget tudna tenni. S láss csodát: idén az állami bürokrácia leépítésének jelszavával végképp felszámolták az ÁNTSZt. Hiányát árván maradt szakintézete, egy helyettes
államtitkár néhány minisztériumi tisztviselõvel és a
politikai irányítás alatt álló kormányhivatalok népegészségügyi osztályai aligha képesek pótolni.
A pénztelenség is frusztrálná Semmelweist. A
rosszul fizetett személyzet elhagyja pályáját, de a
szakellátás dologi költségeire sincs forrás, jövõre is
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mindössze egy százalékkal nõ az erre szánt elõirányzat. A teljesen kizsigerelt kórházak arra kényszerülnek, hogy megszegjék az alapvetõ higiénés szabályokat és takarékoskodjanak a fertõtlenítõszereken és
a takarításokon. Az már közhely, hogy a befekvõ
betegek maguknak viszik a szappant, vécépapírt az
intézményekbe. Mindennapos észlelés, hogy sok kórházban omladozó, kõporosra kopott falú kórtermekben zajlik a gyógyítás, és beázások miatt kell mûtéteket leállítani. Ezzel is összefügg, hogy sajnálatosan
növekszik a multirezisztens kórokozók által okozott,
az ellátási hiányosságokra is visszavezethetõ fertõzések száma. Tavaly 4830 ilyen beteg közül 1481 halt
meg, de ahogyan Lénárd Rita írta októberben: közelharcot kellett vívni az adatok nyilvánosságáért,
mert a hatalom bizalomvesztéstõl tartva nem kívánta az „éretlen” társadalom tudomására hozni ezeket
az információkat. S tehette ezt Semmelweis országában.
Kell az önvizsgálat
Van oka önvizsgálatra a szülészeti szakmának is.
Tisztelet az áldozatkész és feddhetetlen kollégáknak,
a modern gondolkodású, páciensbarát szakembereknek, de számos nõgyógyász ma sem kevésbé konzervatív és tekintélyelvû, mint elõdeik voltak a 19. század közepén. Semmelweist valószínûleg zavarná,
hogy az OECD-országok között stabilan a listavezetõk között vagyunk a császármetszések arányában.
Ez a mutató a WHO által ajánlott 5–15 százalék helyett 2014-ben 35,7 százalékon állt, és azóta tovább
növekedett. A szülészek állítólag a mûhibaperektõl
félnek, és nem tagadják: a 15 perces mûtét nemcsak
biztonságosabb, de kényelmesebb, mint hosszú órákon keresztül asszisztálni a szülõ asszony mellett.
Sok a felesleges gátmetszés, amelynek rutinszerû alkalmazása fölösleges, mert inkontinenciát okozhat.
A szakma elitje évekig ellenállt annak, hogy nálunk

a védõnõk végezzenek méhnyakrákszûrést, ami számos nyugat-európai országban bevett gyakorlat. És
akkor még nem említettük az otthonszülés elleni hadjáratot vagy a gyermekáldást megkeserítõ hálapénzkényszert.
Hat évvel ezelõtt Szócska Miklós államtitkár
Semmelweisrõl elnevezett tervében foglalta össze az
ágazat fejlesztésének programját. Jól megírt, bizonyítékokkal alátámasztott, a szakmai szervezetekkel
hosszan vitatott írás volt, csak éppen a válságkezelés receptjét nem tartalmazta. Arra emlékeztetett,
amikor az orvosok a klinikai könyvtárban konzíliumot ülnek a beteg leletei fölött, és kulturált terápiás
tervet készítenek az épp trendinek mondott nemzetközi irodalomnak megfelelõen, csak épp nem hajlandók figyelembe venni, hogy a nõvér már veri az ajtót, hogy a páciens szepszis miatt kómában van, és
gyorsan kellene cselekedni! Mégis, ez a dolgozat
2010 óta máig az egyetlen értékalapú, összefoglaló
egészségügyi jövõkép, amelyet megrendelõje (ki tudja miért?) süllyesztõbe küldött.
Még nem ismerjük a Semmelweis-év részletes
forgatókönyvét, a kormány pontos elképzeléseit.
Kérdés, gondolnak-e arra, hogy pluszpénz is kell a
kórházaknak a fertõzések visszaszorítására? S vajon
rádöbbennek-e arra is, hogy a világjárványok és megannyi népegészségügyi kihívás mégiscsak indokolná
az egységes közegészségügyi szervezet fenntartását?
Ösztönzik-e a maradi nõgyógyászati mentalitás megváltoztatását? S lesz-e egyszer névadójához méltó, új
Semmelweis-terv a paraszolvenciától mentes magyar
egészségügyi rendszer megteremtésére?
Kökény Mihály

http://magyarnarancs.hu/materia_medica/semmelweis-emlekezete-108392
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