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Johann Wolfgang Goethe: Talált kincs

Jártam az erdõt,
csak így magam,
könnyû bolyongás
vitt céltalan.

Már nyúltam érte,
de suttogott:
Ha leszakítasz,
elhervadok!

Egy kis virág nyílt
az útfelen,
mint csillag égett,
mint drága szem.

Erre tövestõl
kivettem õt,
virulj kertemben
házam elõtt!

Ott jól beástam
gyökereit:
egész bokor már
és úgy virít!
(Szabó Lõrinc fordítása)
Forrás: https://m.blog.hu/ne/netfolk/image/csikosnyari.jpg
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KÉT TAGINTÉZMÉNY – EGY ÜNNEP
SEMMELWEIS NAP A BMKK-BAN
1. PÁNDY KÁLMÁN TAGKÓRHÁZ
A Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórházában 2019. június 27-én került megrendezésre a Semmelweis-nap, amely országszerte az
egészségügy legjelesebb ünnepe. Semmelweis Ignác
születésnapja (július 1.) 1992 óta ünnepnap Magyarországon, 2011-tõl pedig munkaszüneti napnak számít az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók
számára.
A kórházi ünnepség 13:30-kor a Semmelweistömb elõtt álló, 2019. május 8-án leleplezett Semmelweis szobornál kezdõdött, ahol dr. Becsei László fõigazgató fõorvos köszöntötte a jelenlévõket, dr.
Párducz László ünnepi beszédet mondott, majd prof.
dr. Papp Zoltán emeritus professzor, a Semmelweis
Egyetem I. sz. Szülészeti és Nõgyógyászati Klinikájának volt tanszékvezetõ egyetemi tanára, igazgatója és dr. Becsei László fõigazgató fõorvos helyezett
el koszorút a szobor talapzatán.

ismertette a négy lépcsõben megvalósítandó béremelés fázisait.
Ezt követte prof. dr. Papp Zoltán elõadása, aki
Semmelweis Ignác nyolcadik tanszékvezetõ utódja
volt 1990 és 2007 között a Baross utcai Nõi Klinikán, ahogy szintén nyolcadik követõje Semmelweis
Ignác egyik legjobb barátjának, pályatársának,
Markusovszky Lajosnak is az Orvosi Hetilap fõszerkesztõjeként. Professzor Úr elmondta, öt évtizedes
pályafutása alatt mindig kötelességének érezte támogatni, követni és alkalmazni Semmelweis Ignác tanait. Részletesen beszélt a nagy magyar orvos életútjáról; a gyermekágyi láz felfedezéséhez vezetõ négy
feltételrõl, a nemzetközi értetlenség, elutasítás nehéz
éveirõl, tragikus sorsáról, betegségérõl, halálának
sokáig titkolt körülményeirõl. Itt említette meg a
kórházi iratmegõrzés rendkívüli jelentõségét, hiszen
egy késõbb – Semmelweis esetében több évtizeddel
halála után – híressé váló ember élettörténetének fontos része a kórházi dokumentáció. Semmelweis Ignác halála körül titokzatos legendák keringtek több
mint egy évszázadon át. Az osztrák klinika 115 évig
nem adta ki (de megõrizte!) a magyar orvos boncjegyzõkönyvét. Professzor Úr példaként állította saját
intézete, a Baross utcai klinika 1976-2007 közötti dokumentációját, a példás rendben bekötött kórlapokat, melyeket 30 évig köteles megõrizni az intézet.

Az ünnepség 14:00-tól a kórház Árvay-termében
folytatódott, amely zsúfolásig megtelt. Dr. Becsei
László fõigazgató fõorvos ünnepi beszédében röviden méltatta Semmelweis Ignác életét, beszélt a 2018as Semmelweis-emlékév intézményünkben történt
eseményeirõl, majd részletesen bemutatta a kórházban történt fejlesztéseket, nyertes pályázatokat és
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További megõrzésüknek azt a módját választották,
hogy kórlapjaikat felajánlották a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumnak (SOM), amely papíron átvette a dokumentációt, a valóságban azonban a klinika
õrizte tovább, így azok megmenekültek a megsemmisítéstõl.
Papp professzor úr elõadásában arra is kitért,
hogy napjainkban is elõfordul a Semmelweis idejében rettegett kórnak számító gyermekágyi láz, az
utóbbi 10 évben azonban egyetlen haláleset sem fordult elõ emiatt Magyarországon. A sepsis viszont továbbra is szedi áldozatait világszerte, 2017-ben az

USA-ban a 3. leggyakoribb halálok volt! A fertõzések megelõzése és a küzdelem ellenük továbbra is az
egyik legfontosabb kihívás az egészségügyben. Érdekes statisztikát láthattunk, amely azt foglalta össze,
hogy a különbözõ fejlettségû országok GDP-jük hány
százalékát fordítják az egészségügy fejlesztésére. Magyarország ebben a rangsorban igen kedvezõtlen pozíciót foglal el.
Prof. dr. Papp Zoltán rendkívül tanulságos elõadása után a kitüntetések, elismerések, kinevezések, jutalmazások átadása, véradók köszöntése következett.

2019-ben második alkalommal került átadásra a Gyula város által alapított dr. Libor János-díj, melyet
idén hárman vehettek át:
dr. Fodor Zsuzsanna – a kórház üzemorvosa
dr. Liechtenstein-Zábrák József – a Patológia osztályvezetõ fõorvosa
Adamcsákné Plentri Edit – csecsemõ- és gyermekápoló
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„Kórházért” kitüntetést kapott:
Szilágyi Imréné fõnõvér – Szeghalmi Fekvõbeteg részleg

Fõigazgató fõorvosi dicséretben részesült:
Balogh Csaba Ádám diplomás ápoló – Klinikai
Onkológiai és Sugárterápiás Osztály
Debreczeni Irén orvosírnok – Urológia
Gyúróné Krész Rozália adminisztrátor – Élelmezés
Jova Ibolya gyógyszertári szakasszisztens
Juhász Edit orvosírnok – III. Belgyógyászat
Juhász Zsuzsanna fogászati asszisztens – Fogászat-Szájsebészet
Fõorvosi kinevezésben részesült:
dr. Laduver Anita – Reumatológia
dr. Mózes Katalin – Gyermekosztály
dr. Orvos Gábor – pszichiátria
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a Gyermekosztály és a Szülészet-Nõgyógyászati
Osztály kollektívája

Kiss Ildikó orvosírnok – I. Belgyógyászat
Kiss Klára osztályvezetõ – Pénzügyi Osztály
Kovács István gépszerelõ – Központi Sterilizáló
Kovácsné Kóti Anikó segédápoló – Traumatológia
Mészáros István villanyszerelõ – Mûszaki Osztály
Nagy Edina ápoló – III. Belgyógyászat
Schneider Lászlóné osztályvezetõ fõnõvér –
Kardiológiai Rehabilitáció
Szatmári István mûszerész – Mûszaki Osztály
dr. Takó Csaba – Fogászat-Szájsebészet

Adjunktusi kinevezésben részesült:
dr. Deák Botond Zsolt – Érsebészet
dr. Geller Csaba – Általános Sebészet
dr. Martyin György – Általános Sebészet

A kinevezések átnyújtása után az intézményünkben dolgozó többszörös véradó munkatársak köszöntése következett.
10-szeres véradó:
Bordé Zsuzsanna – Élelmezés
Dandé Gyöngyi Ilona – Röntgen
Kreidl Márta – Szociális Iroda
Molnár Sándor – Központi Mûtõ
Orlai Lilla – Drogambulancia
Sajti András – Központi Mûtõ
Szencsenkov Csaba – Reumatológia
Szõke Zsolt – Központi Mûtõ
15-szörös véradó:
Gerebenics István – Szállítás
Rostás Tibor – Nyomda

20-szoros véradó:
Kern Erika – Szemészet
Polgár Gabriella – Igazgatás
Szatmáriné Schall Anikó – Szakrendelõ
Vadiné Vass Erzsébet – Invazív kardiológia
Varjú Józsefné – Fregoli
30-szoros véradó:
Erdei István – Gazdasági Osztály
Farkashalmi Ilona – Addiktológia
Nagy Attiláné – Légzésrehab
Váradi Attila – Szeghalom Kórház
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40-szeres véradó:
Kocsis Richárd – Központi Mûtõ
Tóth János – Gyógyszertár
50-szeres véradó:
Bálintné Szõke Katalin – SzülészetNõgyógyászati osztály
Németi József – Karbantartás

80-szoros véradó:
Pomázi Ferenc – Parkgondozás
Szabó Péter – Fertõzõ osztály
Az ünnepség után a résztvevõket hûsítõ italokkal és finom falatokkal várták a földszinti étteremben.
Szöveg: Tölgyesi Ágnes
Fotók: Márton Gabriella
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SEMMELWEIS NAP A BMKK-BAN
2. RÉTHY PÁL TAGKÓRHÁZ

Az intézmény idén 19. alkalommal hívta ünnepelni Semmelweis Ignác születésének évfordulóján
munkatársait, nyugdíjasait, az alapellátás dolgozóit
és meghívott vendégeit, ezúttal Herczeg Tamás és dr.
Kovács József országgyûlési képviselõt, Szarvas Pétert, Békéscsaba polgármesterét, Zelenyánszkiné dr.
Fábián Ágnes tanácsnokot, dr. Sárosi Tamás megyei
tisztifõorvost, dr. Gaálné dr. Maráczi Gabriella osztályvezetõt a Békés Megyei Kormányhivatal képviseletében, Adamik Jánosné szakmai igazgatóhelyettest a Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma képviseletében, dr. Vincze Gábor dékánt a Magyar Orvosi
Kamara Békés Megyei Területi Szervezetének képviseletében, dr. Szombati Mártát, a Réthy Pál Alapítvány Kuratóriumának elnökét.
Az ünnepség – melynek helyszíne immár hagyományosan a Csaba Park rendezvénycsarnoka – 18
órakor dr. Becsei László fõigazgató fõorvos ünnepi
köszöntõjével kezdõdött, majd Szarvas Péter polgármester mondott ünnepi beszédet. Ezt követte A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által
alapított kitüntetések átadása.
„Békéscsaba Egészségügyéért” Kitüntetést az a
személy vagy közösség kaphat, aki a város egészségügyéért évtizedeken keresztül kiemelkedõen magas
szakmai színvonalú munkát végzett.
2019-ben ketten vehették át ezt a kitüntetést:
– a Békés Megyei Központi Kórház Dr. Réthy Pál
Tagkórház Központi Laboratóriuma
– dr. Szamosi László, nyugalmazott háziorvos
A „Békéscsabai Hûségdíj” kitüntetést az egészségügyi alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedõ azon háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok és az Õ munkájukat segítõ szakdolgozók kaphatják, akik az egészségügy területén 25
vagy ennél több éve dolgoznak Békéscsaba városában.
2019-ben öten vehették át ezt az elismerést:
1. Dr. Bodrogi Sarolta nyugalmazott házi gyermekorvos 53 évet dolgozott Békéscsabán, az
egészségügy területén
2. Fazekasné dr. Hursán Ágnes háziorvos 25 éve
dolgozik Békéscsabán, az egészségügy területén
3. Kuttorné Murzsicz Edit körzeti ápoló 30 éve
dolgozik Békéscsabán, az egészségügy területén
4. dr. Uhrin János háziorvos 30 éve dolgozik

Békéscsabán, az egészségügy területén
5. Végvári Rita körzeti ápolónõ 30 éve dolgozik
Békéscsabán, az egészségügy területén
A Jókai Színház mûvészei – Liszi Melinda és
Nagy Róbert – zeneszámokkal köszöntötték az est
díjazottjait.
A kórház által alapított kitüntetéseket dr. Becsei
László fõigazgató fõorvos adta át.
A „Réthy Pál Emlékérem” évente egy alkalommal, a Semmelweis-napi ünnepségen kerül átadásra.
Az emlékérmet az az orvos vagy gyógyszerész kaphatja, aki hosszabb idõn keresztül színvonalas szakmai tevékenységet végzett, tudományos és gyógyító
munkája a szakterület és az intézmény hírének és elismerésének növeléséhez bizonyíthatóan hozzájárult,
emberi, közösségi és vezetõi magatartásában is példaképpé vált.
A díjat 2019. évben Vantara Gyuláné dr. Hegedûs
Mária, a Békés Megyei Központi Kórház Dr. Réthy
Pál Tagkórház Intézeti Gyógyszertárának intézeti
vezetõ fõgyógyszerésze kapta.
A Békés Megyei Központi Kórház megalakulása óta 3. alkalommal kerül átadásra a Réthy Nõvér
kitüntetõ cím, melyet ebben az évben Bajiné Major
Tímea, az 1. számú Belgyógyászat Nefrológia osztályának fõnõvére kapta.
A „Kórházért Emléklap”-ot az a dolgozó kapja, aki hosszabb idõn keresztül tanúsított kiemelkedõ szakmai munkát végez, emberi magatartása példamutató, tevékenysége az adott területen bizonyíthatóan az intézmény jó hírét növelte.
Az Emléklapot az Osztályvezetõ fõorvosok javaslatára a Tudományos és Oktatási Bizottság, valamint a Szakmai Vezetõ Testület elismeréseként 2019ben három munkatársunk vehette át:
dr. Kaposi Csilla – aneszteziológia-intenzív terápiás szakorvos, fõorvos
Cséffai Péterné – mûtõs szakasszisztens
Punyi László – üzemeltetési menedzser
A Fõigazgatói Dicséretet évente egy alkalommal
az a dolgozó kapja, aki hosszabb idõn keresztül kiemelkedõ szakmai munkát végzett vagy egy konkrét
teljesítményével bizonyíthatóan elismerést szerzett
szakterületén vagy munkaterületén.
2019-ben Fõigazgatói dicséretet kapott:
dr. Viczián Klára szakorvos, Intenzív osztály
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Aneszteziológiai szakasszisztensek kollektívája
Szigeti Sándorné asszisztens, 6-os Neurológiai
szakrendelés
Filyó Mihályné gyógyszertári asszisztens,
Gyógyszertár
Machlikné Tarsoly Éva, csecsemõ-gyermek
szakápoló, Gyermekosztály
Császár Lászlóné szülésznõ, Szülészet-nõgyógyászati osztály
Kontra Györgyné adminisztrátor, Radiológia
Tóth Gyuláné ápoló, Rehabilitációs osztály

30-szoros véradó
Kudri Brigitta – Rehabilitációs osztály
Nagy Magdolna – Pénzügyi-számviteli osztály
40-szeres véradó
Papp Ilona – Patológia
Kulcsár Attila Lajos – Biztonságszervezési és
üzemeltetési osztály
Zsombok Zsolt – Biztonságszervezési és üzemeltetési osztály

Ezt követte a békéscsabai tagkórház rendszeres
véradóinak köszöntése:

Az est finom vacsorája a Junior Zrt. felajánlásának köszönhetõ. Az önfeledt szórakozáshoz és tánchoz a zenét az Antovszki Band zenekar szolgáltatta.
Az est során értékes tombolák kerültek kisorsolásra, köztük két kerékpár is. A fõnyeremény – egy
plazma tv – szerencsés tulajdonosa a Gyógyszertár
munkatársa, Sóváriné Hajdu Erika lett.

15-szörös véradó
Pankotai Jánosné – Pénzügyi-számviteli osztály

Zelenyánszki Andrea – titkárságvezetõ
BMKK RPT titkárság

Adjunktusi kinevezésben részesült:
dr. Török Edina – aneszteziológus-intenzív terápiás szakorvos
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ORSZÁGOS SZINTÛ ELISMERÉS MUNKATÁRSAINKNAK
SEMMELWEIS NAPI ÜNNEPSÉG BUDAPESTEN
Semmelweis Ignác születésnapja alkalmából miniszteri elismeréseket adtak át ünnepélyes keretek között 2019. július 1-jén, hétfõn 10.00 órai kezdettel a Pesti Vigadóban.
Az ünnepségre a Békés Megyei Központi Kórház több munkatársa és egy munkacsoportja is meghívást
kapott.
Az Emberi erõforrások Minisztériuma Elismerõ Oklevelét vehette át:
Békés Megyei Központi Kórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály Ébredõ Részleg szakdolgozói munkacsoportja (PKT)
Hrabovszki Pálné vezetõ asszisztens Radiológia Osztály (PKT)
Bjelik Edit Eszter szakgondozó Pszichiátriai szakrendelés (RPT)
Rábai Andrásné ápolási asszisztens 1. Belgyógyászati Osztály (RPT)
A kitüntetéseket dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelõs államtitkár adta át.
Minden kitüntetett munkatársunknak gratulálunk!
Tóth Lajosné
helyettes ápolási igazgató, BMKK PKT
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ÚJ MÛALKOTÁS A SEMMELWEIS-TÖMB HOMLOKZATÁN
LÁSZLÓ ÁKOS GRAFIKÁJA A LEGNAGYOBB MAGYAR ORVOSRÓL
A korábban H-épületként említett, 2019. május
8-a óta Semmelweis-tömbnek nevezett SzülészetNõgyógyászat-Gyermekgyógyászat épületének homlokzatára az idei Semmelweis-napon egy Semmelweis
Ignác portréját ábrázoló alkotás került.
Készítõje: László Ákos grafikus mûvész.

Mûvei közgyûjteményekben

Életrajza

Díjai, kitüntetései

László Ákos 1940-ben született Budapesten. A
második bécsi döntés családjával együtt a ma ismét
Romániához tartozó területekre (Partium, Erdély)
sodorta. Gyermekéveit Nagyváradon töltötte. 1965ben a kolozsvári képzõmûvészeti fõiskola képgrafikusi szakán végzett. Mesterei Kádár Tibor és Feszt
László voltak. 1982-ben települt át Magyarországra,
jelenleg Debrecenben él. Egyik lánya, László Noémi Dóra, egy debreceni gimnáziumban mûvészettörténetet és rajzot tanít.

1970 Béke pályázat II. díj (Nagyvárad)
Csokonai-díj (2002)
Holló László-díj
Káplár Miklós-emlékérem
A nagyváradi grafikai pályázat díjazottja
Két alkalommal Debrecen város mûvészeti, háromszor a Debrecen Kultúrájáért Alapítvány alkotói ösztöndíjasa
A debreceni országos nyári és tavaszi, valamint
a megyei õszi tárlatok nívódíjasa
Pro Urbe-díj (2015)

Munkássága

– Déri Múzeum, Debrecen
– Kolozsvár
– Nagyváradi Múzeum
– Sepsiszentgyörgy

Tagja a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének, a Magyar Képzõmûvészek és Iparmûvészek Szövetségének, a MGSZ, a DAB Szellemi Szabadlegények Társaságának
Alapító tagja a Grafikusmûvészek Ajtósi Dürer
Egyesületének
Tagja számos hazai és nemzetközi – a vilniusi, a
kazimierzi, a saint-micheli hortobágyi, a hajdúböszörményi, a hajdúszoboszlói, a szolnoki, a berekfürdõi, a kézdivásárhelyi, a munkácsi és a szabadkai
mûvésztelepnek
A francia Bessans város és a svájci St. Gallen
mûvészeti ösztöndíjasa.
Tanulmányúton járt a Szovjetunióban, Litvániában, Franciaországban.
1963-tól vesz részt csoportos és egyéni, hazai és
nemzetközi kiállításokon.
1998-tól rendszeresen jelen van a Debreceni Nyári Tárlatokon.
Gazdag azok névsora, akik inspirálták: Arany
János, Ady Endre, József Attila, Márai Sándor,
Áprily Lajos, Köteles Pál. A „másik hazából”: Bessenyei György és Kármán József.
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INFEKCIÓKONTROLL

SEMMELWEISTÕL
SZEMSZÖGÉBÕL*

ÉS KÉZHIGIÉNÉ

A GYÓGYTORNÁSZOK

NAPJAINKIG

Hojcska Ágnes Erzsébet okleveles fizioterapeuta MSc, gyógytornász
Gálné Szilágyi Lilla gyógytornász
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház Központi Gyógytornász Szolgálat
Bevezetés
Több mint kétszáz évvel ezelõtt kezdtek el foglalkozni egészségügyi szakemberek a higiénia alapjaival. Ennek kiemelkedõ alakja volt az „anyák megmentõje”, Semmelweis Ignác, aki munkásságával és
eredményeivel méltán vált világhírûvé – sajnálatos
módon csak a halála után. Tanításai a hétköznapi
életben is fontos higiénia alapját képezik, de különösképpen fontos alapkövek az egészségügyi- és gyógyító intézményekben, ahol a betegellátás folyamatában a beavatkozások és érintkezések száma és jellege jelentõs mértékben növeli a fertõzésveszélyt.
A Semmelweis Ignác Emlékév alkalmából elkészített tanulmányunk elsõ részében felelevenítjük a
híres magyar orvoskutató aszeptikus tanait, valamint
további szakirodalmi áttekintés keretében bemutatjuk a kézhigiéné és az infekciókontroll fejlõdését a
mai egészségügyi követelmények aspektusaiból.
A tanulmány második felében a gyógytornászok
szemszögébõl fontos higiéniai szabályok és lehetõségek bemutatására kerül sor a mindennapi gyakorlatban. Közleményünkben ismertetjük továbbá a napi
betegellátás során végzett több hónapos megfigyeléseink és dokumentációink eredményeként a jó gyakorlati tapasztalatainkat és a feltárt hiányosságokat.
Célunk mindezzel a jól mûködõ, bevált higiénés
eljárások szélesebb körû kiterjesztésének segítése, a
hiányosságok és a javítandó körülmények feltárásával pedig a fejlõdés és a fejlesztés serkentése. Céljaink megvalósításával szeretnénk hozzájárulni a betegek és a kollégák egészségének védelméhez és megõrzéséhez, továbbá intézményünk higiéniai minõségének javításához, hogy méltán lehessünk „Semmelweis követõi”.
1. Szakirodalmi áttekintés
1. 1. Kézhigiénia Semmelweis elõtt
A kézhigiéné fontosságának kezdete kétszáz évvel ezelõttre datálható (Szabó 2016a), az 1780-as évek
végén Aberdeenben lezajlott gyermekágyi láz járvány
kapcsán (Dunn 1998, Gould 2010), melyrõl Alexander Gordon statisztikai feljegyzéseket készített

(Lowis 1993, Gordon 1795). Ezután, 1809-ben
Antoine-Germain Labarraque francia gyógyszerész
végzett kísérleteket az alkoholos oldatokkal és a
benzoinnel, majd a nátrium-hipoklorit fertõtlenítésre való használatát publikálta, mely betegágy körüli
alkalmazásával megalapozta a fertõtlenítés gyakorlati jelentõségét (Labarraque 1830, Chang 2007).
Robert Collins felismerte a gyermekágyi láz fertõzõ
képességét és számos hatékony higiénés intézkedést
vezetett be annak megfékezésére, mellyel az infekciókontroll alapkövét tette le (Collins 1835, Dunn
1994). A Thomas Watson által szorgalmazott klóros
oldatos kézmosás javaslata meghiúsult (Watson,
Condie 1856). Eközben Amerikában Oliver Wendell
Holmes hasonló elvei a klórvizes kézmosásról már
megvalósulni látszottak (Dunn 2007). A külföldi
szakemberek munkásságával párhuzamosan a 19. század közepén Magyarországon is kezdetét vette a
gyermekágyi láz elleni küzdelem, melynek legelhivatottabb képviselõje a késõbb „az anyák megmentõje”-ként világszerte híressé vált dr. Semmelweis Ignác Fülöp magyar orvos volt.
1. 2. Semmelweis Ignác Fülöp élete és munkássága
„Nem elég fölfedezni a valamit, meg is kell
gyõzni a világot. Ez néha nehezebb a felfedezésnél.”
(Semmelweis)
Semmelweis Ignác Fülöp (1818-1865) nevét hallva sokan „az anyák megmentõje” kifejezésre asszociálnak. Valójában ezt a nevet csak halála után érdemelte ki. Életében sajnos nem ismerték el, üldözték, bolondnak tartották nézeteiért. A mai kor embere már tiszteli a kiváló orvos emlékét, mert felfedezte a rettegett gyermekágyi láz kóroktanát. Azonban e nélkül is a legnagyobb magyar orvosok közé
tartozna, mert õ végzett elõször hazánkban petefészek mûtétet, ami akkoriban sebészeti csúcsteljesítménynek számított. Megrögzött volt, mindenképpen
gyógyítani akart, hogy segítsen a szenvedõkön. Szinte
naponta boncolt több éven át, mellette a Bécsi Közkórház Szülészet-Nõgyógyászati osztályán dolgozott.
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Megrendítette a sok halál, amit a gyermekágyi láz
okozott.
Mai szemmel nézve nem tûnik túl bonyolult
problémának a jelenség, hiszen a betegséget nem
önálló vírus okozta, hanem egyszerû vérmérgezés,
amely fertõtlenítéssel elkerülhetõ lett volna.
A korabeli leírások megemlítik, hogy 1838-ban
Semmelweis munkahelyén 10-20 szülésre jutott egy
haláleset. Munkatársai nem törõdtek a szörnyû,
pusztító betegséggel, hiába közölte saját megfigyeléseit. Semmelweis ennek ellenére éjszakákat töltött a
betegágyak mellett, a boncteremben és a kórházi statisztikák tanulmányozásával. A fiatal orvos elkezdte keresni az összefüggést a halálesetek és a klinikai
körülmények között. Feltûnt neki, hogy azok a kismamák, akik nem értek be a klinikára, hanem otthon, vagy akár a nyílt utcán szülték meg csecsemõjüket, sosem haltak meg. Észrevette azt is, hogy a
bábaképzõ szülészeti klinikán, ahol elvileg hasonlóak voltak a körülmények, fele annyi gyermekágyi lázas eset van, mint náluk, az egyetemi klinikán. Ezek
között a szülések között egyetlen lényeges különbség volt: az orvosi klinikán oktatási célból rendszeres boncolásokat végeztek, a bábaképzõ szülészeten
pedig nem. Semmelweis azt feltételezte, hogy a probléma a boncolással lehet összefüggésben.
Amikor a klinika rossz híre nyugtalanítóvá vált,
a kormányzat közbelépett és bizottságot küldött ki
a gyermekágyi láz okainak kivizsgálására. A vizsgálatot végzõ professzorok helytelen spekulációkat találtak ki:
– Helytelennek találták a gyógykezelést, ezért
áthelyezték a szülést a belgyógyászatra, de a
nõk itt is meghaltak.
– A félelmet okolták, amellyel a nõk a klinikára érkeztek.
– Azt mondták, hogy az idegen orvostanhallgatók durvábban vizsgálnak, ezért az idegeneket kizárták.
– A nõk sértett szeméremérzetét okolták, mivel férfiak jelenlétében szültek.
– Okolták a kórteremben az ágyak elhelyezését.
– Felvetették, hogy ez valami járvány (Benedek 1987).
Ezekkel az elméletekkel Semmelweis szembeszállt és tovább kutatta a probléma okát. 1847 tavaszán végül Semmelweis „megvilágosodott” az egyik
kollégája példáján. Az említett orvos egy boncolási
gyakorlaton megsértette az ujját és õ is olyan tüneteket produkálva vesztette életét, mint a gyermekágyi lázas betegek.
A munkatárs halála, illetve a saját kezén felfedezett bomló szerves anyag jelenléte döbbentette rá,
hogy õ maga is közvetlenül is felelõs a kismamák ha-
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láláért. Ez a felfedezés ekkor egyáltalán nem volt
magától értetõdõ, hiszen a baktériumok és más élõ
kórokozó létezését még nem ismerte az orvostudomány. Semmelweis ezért úgy fogalmazta meg elméletét, hogy a gyermekágyi láz oka nem más, mint a
hullaméreg. A megoldás is világosnak tûnt: „Bármily
fájdalmas, bármily nyomasztó is az ilyen beismerés,
nem a letagadásban rejlik az ellenszere, és ha nem
akarjuk, hogy állandóvá legyen ez a szerencsétlenség, akkor ezt az igazságot az összes érdekeltnek tudomására kell hozni.” (Internet 3.).
Sokáig kutatta, hogy mi lehet az az anyag, ami
fertõz. Csak egy tulajdonságát tudta felfedezni, a szagát. Saját kezén is kísérletezett és bûzös, maró, savas anyagokba mártotta a kezét. Hosszas kísérletezés után találta meg az ellenszert. Azonnal bevezette a szülészeten a klórmészoldatos kézmosást, hogy
a hullamérget az orvosok ne tudják átvinni a páciensre. A kórtermek ajtajába klórmésszel teli mosdótálakat tetetett. Az eredmény nem maradt el. Míg
1847 májusában 36 kismama halt meg, júniusban már
csak hat, júliusban pedig három. Mégis ellenállásokba
ütközött. Néhány tárgyilagos és haladó szellemû embertõl eltekintve, Semmelweis tanát vagy félremagyarázták és félvállról vették, vagy visszautasítóan fogadták, sõt néhányan egyszerûen bolondnak tartották.
A legismertebb eljárási módszere a halvány mosás/klórvizes kézmosás volt, de emellett számos dolgon változtatott. Elrendelte, hogy a kórtermeket
rendszeresen takarítsák, hogy naponta szellõztessenek, napoztassák a betegeket, cseréljék a betegek öltözékét és gyakrabban történjen ágyhuzatcsere. A
takarékosság céljából történõ szennyes ágynemû felhúzását elbocsátással büntette.
Az UNESCO Nemzetközi Tanácsadó Bizottsága 2013 júniusában a Világemlékezet részévé nyilvánította Semmelweis Ignác gyermekágyi lázzal kapcsolatos felfedezéseinek 1847 és 1861 között nyomtatott
formában megjelent egyes dokumentumait. Valószínûleg õ az egyik legismertebb magyar, de mindenképpen a legismertebb magyar orvos. Fõ mûve 1861ben jelent meg A gyermekágyi láz kóroktana, fogalma és megelõzése címmel. Sajnos kollégái nem jól fogadták javaslatait, támadták tevékenységét és tanait, mely támadások ellen Semmelweis a végsõkig próbált harcolni. Az õt ért sok jogtalan és igazságtalan
támadás következtében elkeseredett, elméje elborult.
Halála tisztázatlan. Egyesek szerint elmegyógyintézetbe zárták és megölték, egy másik elmélet szerint
pedig, egy boncolás után õ is vérmérgezésben halt
meg (Nyáry 2015).
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„Aki legyõzte a kórt, de nem gyõzte meg a kort…” (Rosivall 2018).

Név
Robert Lawson Tait
Lombe Atthill
Leonard Colebrook

Didier Pittet

Munkásság
Preventív tisztasági intézkedések a sebészetben.
A járóbeteg ellátás bevezetése, munkaruha, karbolsavas
fertőtlenítés és kézmosás alkalmazása.
A szulfonamid (Prontosil) hatásosságának bizonyítása a
gyermekágyi láz kezelésében, ezért bevezette a kezek
fertőtlenítését, a kesztyű, az orr- és szájmaszk, valamint a
köpeny használatát a betegellátás során.
A multimodális intervenciós módszer kidolgozása
„Five Moments of Hand Hygiene” = A kézhigiéné öt
momentuma.

Forrás
(Tait 1888)
(Lee 1912)
(Colebrook
1971)
(Pittet et al.
2000),
(Internet 1.)

1. táblázat: Semmelweis kortársai és követõi
Forrás: A releváns szakirodalmak alapján saját szerkesztés
Semmelweis Ignác munkásságát és pótolhatatlan
tudományos eredményeit csak halála után, Louis
Pasteur és Joseph Lister munkássága kapcsán ismerték el (Lister 1867). Késõbb pedig számos orvos-kutató vitte és fejlesztette tovább Semmelweis tanait (1.
táblázat).
A kézhigiéné öt momentuma: 1. A beteg érintése elõtt, 2. Aszeptikus beavatkozás elõtt, 3. Testváladékkal történõ expozíció után, 4. A beteg érintése
után, 5. A beteg környezetének érintése után (1. ábra)
A kézmosás megfelelõ alkalmazása a hétköznapokban is, de fõként az egészségügyi betegellátásban jelentõs mértékben csökkentheti a fertõzések
terjedését (Losonczy 2001). Ezért kiemelten fontos
a kézhigiéné jelentõségének és technikájának ismerete, oktatása, a kézfertõtlenítõk alkalmazásának ha-

1. ábra: A kézhigiéné öt momentuma
Forrás: WHO Guidelines (Internet 2.)

tásvizsgálata és a terápiás együttmûködés az egészségügyi személyzet körében.
1. 3. Napjaink kézhigiénés helyzete és kérdései az
egészségügyben
Napjainkban a betegbiztonság az egészségügyi
ellátás elengedhetetlen alkotó eleme. Alapja az infekciókontroll (Kende 2002), fontos része a kézhigiéné (Antal 2017), melyre komoly hangsúlyt fektet a legtöbb hazai egészségügyi intézmény. Az
egészségügyi ellátások során elõforduló fertõzések
megelõzésében Magyarországon az egészségügyrõl
szóló 1997. évi CLIV. törvényen kívül a 20/2009.
(VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással
összefüggõ fertõzések megelõzésérõl, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeirõl és felügyeletérõl
a legfõbb irányadó. A legnagyobb igyekezet és jogi
szabályozás ellenére az egészségügyi dolgozók kézhigiénés hajlandósága alacsony (Pittet 2009, Szél–
Nagy 2013). A nemzetközi vizsgálatok szerint a
szükséges kézfertõtlenítések csupán 30-40%-át végzik el az egészségügyi dolgozók. Ez az arány egyezést mutat hazánkban a nemzetközi eredményekkel csak úgy, mint az, hogy a szakdolgozók terápiás együttmûködése jobb, mint az orvosoké (Rákay
2015). A WHO kidolgozott egy önértékelési rendszert az egészségügyi intézmények kézhigiénés gyakorlati értékelésére, melynek eredményei alapján
hazánk a közepes rangsorolási szintre került
(Boromisza 2016). Ezek az eredmények szükségessé teszik a compliance fejlesztését célzó kutatásokat és az erre irányuló oktatásokat (Szabó 2016b).
A helyes kézhigiéné oktatásával foglalkozó hazai
szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy az
alapképzések során folytatott elméleti és gyakorlati kézhigiénés oktatáson túl szükség van az egészségügyi dolgozók ezirányú kiscsoportos elméleti és
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gyakorlati képzésére, valamint az ismereteket felfrissítõ képzésekre is, továbbá a laikusok (például
látogatók) oktatására egyaránt (Orosz et al. 2016).
Tanulmányunk elkészítéséhez végzett megfigyeléseink során mi is szükségesnek találtuk a kézhigiénés
és az egyéb higiénés törekvések erõsítését.
2. Kutatási módszerek
A szakirodalmi adatok megismerése után fontosnak tartottuk felmérni a Békés Megyei Központi
Kórház Pándy Kálmán Tagkórházának kézhigiénés
helyzetét a gyógytornászok munkájához kapcsolódóan. Ennek a szakmacsoportnak a dolgozóiként ugyanis jelentõs lépéseket tehetünk a fertõzések terjedésének csökkentése érdekében munkánk során. A
gyógytornászok ugyan nem végeznek invazív beavatkozásokat az egészségügyi ellátások során, de számos járó- és fekvõbeteg ellátó osztályon kerülnek
kapcsolatba a betegekkel. Így nagyon fontos a higiénés szabályok betartása a betegek, a kollégák és a
saját egészségünk megóvása érdekében.
Tanulmányunk megírásával célunk volt a gyógytornászok munkája során felmerülõ higiénés szituációk és körülmények felmérése a helyi gyakorlatban,
rávilágítva a jó tapasztalatokra és az esetleges hibákra, ezzel segítve a hiányosságok korrigálását.
Céljaink megvalósításához 2018. március 1-tõl
2018. augusztus 31-ig fényképeket és feljegyzéseket
készítettünk munkánk során a gyógytornászok által
ellátott kórházi osztályokon a higiénéhez kapcsolódóan. A legjelentõsebbeket az Eredmények fejezet-

2. ábra: Védõruha, gumikesztyû, orr-szájmaszk
használata gyógytorna során
Forrás: Saját fotó
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ben mutatjuk be, kiegészítve azokat észrevételeinkkel és javaslatainkkal.
3. Eredmények
A gyógytornászok munkájuk végzése során a
kórház számos betegellátó osztályán dolgoznak és
vesznek részt a betegellátás folyamatában. Ezért
kiemelten fontos a kézhigiénés lehetõségek (szerek, eszközök) elérhetõsége és alkalmazása munkájuk során. Megfigyeléseink szerint a betegellátó osztályok többségben rendelkezésre állnak a
kézhigiénéhez szükséges technikai eszközök és a
gyógytornászok ezeket megfelelõ mértékben alkalmazzák is.
Az alábbi fényképes dokumentációnk alapján
szeretnénk bemutatni a kiemelkedõen jó és a
kézhigiéné sikeres és optimális megvalósulásához
hozzájáruló gyakorlatokat, valamint a hiányosságokat, problémákat és nehézségeket ábrázoló felvételekkel szeretnénk rávilágítani a korrekciót igénylõ
területekre, ezzel segítve kórházunk betegeinek és
dolgozóinak biztonságát.
3. 1. A jó gyakorlat bizonyítékai
Napjainkban számos törekvés valósul meg annak
érdekében, hogy megpróbálják a kórházakban a higiéniai elõírásokat betartani. Minden osztályon használatos és biztosított a védõruha, a gumikesztyû és az orrszájmaszk a fertõzések elkerülése érdekében (2. ábra).

3. ábra: Alkalmazott kézfertõtlenítõ
szerek a kórházban
Forrás: Saját fotó

BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ

16

2019. III. évfolyam 6. szám

6. ábra: Ápolatlan láb, mint fertõzésforrás
Forrás: Saját fotó

4. ábra: Szelektív hulladékgyûjtés
Forrás: Saját fotó
Gyakran cserélnek ágynemût, szellõztetnek a
kórházi osztályokon. Minden évben rendszeresen
rendeznek kézhigiénés elõadásokat gyakorlati oktatással. Különbözõ kézfertõtlenítõ szerek kerülnek
alkalmazásra az osztályokon (3. ábra).
A takarítók naponta többször felmosnak, az ágyvégét, a szekrényeket, a kilincseket, az éjjeli szekrényeket letörlik. Sok beteget lehet látni a kórházi udvaron, akik levegõznek. Kihelyezett szelektív hulladékgyûjtõ edényekkel is találkozhatunk (4. ábra).

is. Többen felveszik ugyanazt a védõruhát, hajvédõt, lábvédõt.
Több helyen találkozunk élõsködõkkel (például
csótány, egér) és megbúvó szennyezõdésekkel, melyek mind fertõzésforrások (5. ábra).
Többen gumikesztyûs kézzel fogják meg a mobiltelefonjukat, amikor „életmentõ hívást” fogadnak.
Sok beteg téveszti össze az udvari levegõzést a
dohányzással. A kórházi dohányzó személyzet ugyanabban a ruhában dolgozik, amelyben dohányzik az
osztályon kívül.
Vannak betegek, akik hosszú, ápolatlan körmökkel érkeznek a kórházba, melyek alatt felgyûlt a piszok
és sokszor gombás elváltozások is láthatók (6. ábra).
Sok betegnek rossz az általános higiénés állapota. Gyakran tapasztalhatók a rossz szájhigiéné okozta
elhanyagolt fogak és a hetek óta mellõzött fürdés
nyomai.

3. 2. Hiányosságok és negatív tapasztalatok
A fent említett helyes módszereket azonban sajnos nem mindig sikerül betartani. Gyógytornászként, több kórházi osztályon megfordulva, sokféle
dologgal szembesülünk. Vannak, akik ugyan gumikesztyût húznak, de nem veszik le, hanem két-három betegnél is ugyanazt a kesztyût használják. Ezt
tapasztaljuk többször a védõöltözetre vonatkozóan

5. ábra: Szennyezõdések
Forrás: Saját fotó

7. ábra: Telt katéterzsák
Forrás: Saját fotó
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A gyógytornászok napi szinten használnak segédeszközöket. Minden betegnél egyet, személyre
szabottan beállítva. Sajnos elõfordul, hogy a következõ napon az eszközt – fertõtlenítés nélkül! – másik betegnél találjuk, mely szintén elõsegíti a kórokozók terjedését. Sokszor tapasztaljuk, hogy fertõtlenítik ugyan a beteg környezetét, de sajnos a fertõtlenítõ vizet nem mindig cserélik ki.
Több esetben látunk durranásig telt katéterzsákot és a vizeletes kacsa kiürítése is sokszor várat
magára (7. ábra).
Elõfordult ilyen helyzetben, hogy gyógytorna
közben a beteg magára öntötte a tartalmat. A gyógytorna során egyéb esetekben is sok minden „elõkerül” az ágyakból, mely indokolttá teszi a gyakoribb
ágynemû és esetenként pelenkacserét.
A látogatók is tudnak, akaratuk ellenére problémát okozni a betegnek vitt ajándék étel nem megfelelõ tárolásával, a virágcsokron megtelepedett baktériumok és élõsködõk bejuttatásával, valamint a látogatás elõtt és után leggyakrabban egyáltalán nem,
vagy nem szakszerûen végzett kézhigiéniával.
4. Következtetések, javaslatok
Az ismertetett szakirodalmi adatokat és a gyakorlati tapasztalatinkat összegezve megállapítottuk,
hogy összességében kiemelt figyelmet fordít egészségügyi intézményünk a higiéniai követelmények
betartására. A még hatékonyabb biztonság érdekében az alábbi pontokban ismertetjük javaslatainkat:
1. Kézhigiénés szerek minõségének javítása és
elérhetõségének optimalizálása (például a
betegágy melletti ellátás után).
2. Kézhigiénés oktatások szükségessége „frissítõ” jelleggel és a laikusokat is bevonva.
3. Compliance mérése, monitorozás.
Kiemelten jónak értékeltük a kézhigiéné fontosságát hangsúlyozó és gyakorlati megvalósítását bemutató vizuális emlékeztetõk mennyiségét, helyét és
minõségét az egészségügyi dolgozók számára, de a
laikusok esetében javasoljuk ennek bõvítését, szélesebb körû alkalmazását. Összességében megállapítottuk, hogy a gyógytornászok munkája során rendelkezésre álló higiénés feltételek biztosítottak kórházunkban, de a betegek (fõként a járóbeteg ellátásban) és a látogatók higiénés és kézhigiénés ismereteinek bõvítésére, szokásainak megváltoztatására
nagyobb gondot és hangsúlyt lenne érdemes fordítani a közoktatásban és intézményünkben egyaránt.
Ezzel a kézhigiéné az egészségkultúra szerves részét
képezhetné, mely kiemelten aktuális és fontos lenne
Semmelweis születésének 200. évfordulója után is.
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*A közlemény 2018-ban, a Semmelweis Emlékévben meghirdetett „Semmelweis követõi” címû pályázati
felhívás alkalmából készült és megosztott elsõ díjban
részesült.
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KÓRHÁZI FERTÕZÉSEK MEGELÕZÉSE –
SEMMELWEIS IGNÁC MUNKÁSSÁGÁNAK EMLÉKÉRE*
Pongrácz Zoltán – fõápoló helyettes
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház, 3. Belgyógyászat, Gasztroenterológia
„Meggyõzõdésemhez híven tanúságot kell itt tennem, hogy csak a jó Isten
ismeri azok számát, akik miattam idõ elõtt szállottak sírba.” (Semmelweis Ignác)
Semmelweis Ignác – Az anyák megmentõje
Semmelweis Ignác 1844-ben szerezte meg orvosdoktori diplomáját Bécsben a „Tractatus de Vita
Plantarum” címû botanikai doktori értekezésével,
majd még ebben az évben szülészmesteri oklevelét
is átvehette, és egy évvel késõbb, 1845-ben sebészdoktorrá avatták.
Még 1847. március elején Velencébe utazott pihenni. Ez idõ alatt halt meg Bécsben barátja, Jakob
Kolletschka, a kórbonctan tanára. Semmelweis
visszatérése után megnézte Kolletschka boncolásának jegyzõkönyvét és rájött, hogy az a betegség,
amely barátja halálát
okozta és az, amelyet
gyermekágyi láz néven ismertek, azonos. Felismerte, hogy a gyermekágyi lázat az orvosok okozzák
azzal, hogy boncolás után
kézfertõtlenítés nélkül
mennek át a szülészeti
osztályra, és ott fertõtlenítetlen kézzel vizsgálják
a várandós nõket.
Több vegyszer kipróbálása után 1847 tavaszán
a klórmeszet választotta
fertõtlenítõszernek. Kötelezte az orvosokat, az orvostanhallgatókat és az ápolószemélyzetet a szülészeti osztályokra történõ belépés elõtti klóros kézmosásra, októbertõl pedig kötelezõvé tette az egyes betegek vizsgálata közötti klóros kézmosást is (ami
könyékig, körömkefével végrehajtott, negyedórás
procedúra volt).
Semmelweis lényegében az aszepszist (olyan eljárások, amelyek célja a terület összes mikroorganizmusának eltávolítása, sterilizálása) vezette be a kórházi szülészetben, ezzel jelentõsen csökkentve a gyer-

mekágyi láz okozta halálozási rátát. Úttörõ munkája alapot adott a fertõzések megelõzése érdekében
végzett tevékenységek fejlesztésében. A mai egészségügyi ellátás során elengedhetetlen ezen folyamatok elvégzése, felügyelete, illetve beépítése a ellátó
folyamatba.
Nosocomiális infekciók – infekciókontroll
osztályunkon
Nosocomiális infekció: Az az egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzés, amelyet a beteg, az egészségügyi dolgozó, valamint
az egészségügyi ellátással
kapcsolatba kerülõ más
személy a fekvõbetegszakellátás során szerez,
és amely az intézményi
felvételkor lappangó formában sem volt jelen.
Ezek a fertõzések a felvételt követõen 48-72 óra
után észlelhetõek.
Osztályunkon elsõdleges prioritást jelent a higiénés normák pontos betartása. A Semmelweis által létrejövõ irányvonal és
szemlélet elengedhetetlen
osztályos munkánk során, ugyanis az aszeptikus és
antiszeptikus mechanizmusok mellõzése számos negatív kimenetelt eredményezhet. Veszélyeztetik a beteg állapotát, ezzel párhuzamosan a személyzetet és
így a többi beteget, nagyban meghosszabbítja a kórházi kezelési idõintervallumot, tehát financiális hátrányok is társulnak hozzá, veszélyezteti a kórházi
kezelés sikerességét (magasabb mortalitási ráta),
akadályozza az osztály, illetve a kórház normális
mûködését, és rontja az adott intézmény hírnevét.
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A nosocomiális fertõzések becsült arányai világszerte
– A nosocomiális fertõzések világszerte több
száz millió pácienst érintenek és a betegbiztonság legfontosabb globális komponensei.
– A fejlett világban a modern egészségügyi intézményekben a páciensek 5–10%-a akvirál
nosocomiális fertõzést.
– A fejlõdõ országokban a nosocomiális fertõzések kockázata 2–20-szor magasabb, mint
a fejlett országokban és a nosocomiális fertõzések aránya akár 25% felett is lehet.
– Az intenzív terápiás osztályokon a nosocomiális fertõzések aránya 30% körüli és a
nosocomiális fertõzésekkel összefüggõ halálozás akár 44%-os lehet.
(https://www.dpckorhaz.hu/wpcontent/uploads/2016/03/
Infekciokontroll_az_Intenziv_ osztalyonRakayE.pdf)

Az infekciókontroll az egészségügyi ellátással
összefüggõ betegségek kialakulásában szerepet játszó tényezõk ismeretén, elemzésén alapuló, fertõzések megelõzésére irányuló intervenciós tevékenység.
Fontos ezen infekciók megelõzésére fordított folyamatok, így az egészségügyi ellátás folyamatainak
elemzése, kockázati tényezõk meghatározása,
fertõzésmegelõzési stratégiák kialakítása. Helyi szabályozásokat szükséges kialakítania az adott intézménynek, amely osztályspecifikusan változhat. A végrehajtást – az aszepszis és antiszepszis szabályainak
pontos betartását, illetve betartatását, fertõzõ jelek
megfigyelését, továbbá rovar- és rágcsálóirtást – fokozottan ellenõrizni kell.
Komplex problémák merülnek fel az infekciók
intervenciójában az ellátás során. Infekció kontroll
szempontjából nagy hangsúlyt kell fektetni a kívülrõl behurcolt fertõzõ forrásokra. Ezalatt értendõ a
kezelésben részesülõ azon új betegek, akik a Sürgõsségi Osztályról kerülnek felvételre, és valamiféle infekciót, bakteriális, vagy vírusfertõzést hordoznak.
Ezen fertõzõ ágensek elkerülése meglehetõsen nehéz, ezért a fertõzések sürgõsségi osztályon történõ
mihamarabbi detektálsása jelentené a legfontosabb
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prioritást a felvétel pillanatában, és ezeknek a betegeknek az elkülönítése, fertõzõ osztályra helyezése.
Ez viszont a legtöbb esetben meglehetõsen nehéz folyamat, az ajánlások következetes betartása mellett
azonban a nosocomiális infekciók jelentõs része
megelõzhetõ, csökken a fertõzések aránya és nõ a
betegek biztonsága. A megelõzött nosocomiális fertõzések révén csökken az ellátás költsége és nõ a betegellátás minõsége. Fontos a fertõzõ betegségek felügyelete: bejelentendõ fertõzõ betegségek nyilvántartása, nosocomiális fertõzések kivizsgálása, nyilvántartása, halmozott elõfordulás, járvány kivizsgálása,
jelentése.
A leggyakoribb nosocomialis infekciók a következõk:
– Centrális katéterrel összefüggõ véráramfertõzések 12%
– Lélegeztetéssel összefüggõ pneumonia 13%
– Hólyagkatéterrel összefüggõ húgyúti fertõzések 34%
– Sebfertõzések 17%
(Gastmeier P: Prävention nosokomialer Infektionen. Chirurg 2000;
79: 263-272.)

Ezen fertõzések esetében elõre meghatározott
irányelvek alapján történik a fertõzések ellátása, viszont az igazi nehézséget a fertõzések korai felismerése jelenti: gyanús eseteknél osztályunk korai izolálása, prevenciós tevékenységek elvégzése és a betegek potenciálisan fertõzõ forrásként kezelése.
Mivel ez gyakran nem valósul meg, ezért találkozunk az osztályon vírus- és bakteriális infekciókkal (pl.: Calici vírussal, amely egy gyorsan mutálódó, és nagyon virulens kórokozó). A tavalyi Calici
vírus járványának idején osztályunkon nem terjedt el
a járványos megfertõzõdés, mivel a megfertõzõdéssel gyanús betegeket osztályos orvosaink a diagnosz-
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tikus leletek alapján az Infektológiai Osztályra irányították át, vagy izolációs kórterem létrehozásával
a fertõzött betegeket sikeresen elkülönítettük, ezzel
megelõzve a fertõzés terjedését az osztályon, illetve
csökkentve az új esetek számát. Infekciókontroll bevonásával, ezen helyzetek kezelése egyes esetekben
akár felvételi zárlat létrehozását is eredményezheti.
A fertõzõ forrás megszûnésekor, a további infekciók elkerülése érdekében feltétlenül releváns a kórtermek fertõtlenítése.
Egyes esetekben szembesülhetünk más intézménybõl átkerült, nem megfelelõen diagnosztizált betegekkel, illetve ezzel párhuzamosan fel nem ismert
infekciókkal. Egy friss esetünk kapcsán, amikor egy
obstructiós icterussal diagnosztizált nõi beteg került
átvételre osztályunkra, akinél a kezelés során negatív ERCP elvégzését követõen, a laboreredmények
kiugró májfunkciós értékei és gyulladásos paraméterei alapján kiderült, hogy hepatitis vírus infekció
állt az icterus hátterében, nem pedig epeúti elzáródás. Ennek eredménye a vírus számos kontaminálódási lehetõsége, amely pontos és korai diagnosztizálással elkerülhetõ lehetett volna.
További kontaminációs forrásként meg kell említeni a látogatókat is, mivel sok esetben nem

nosocomiális fertõzésrõl van szó, hanem egy, a kórházon kívülrõl a hozzátartozók által behurcolt fertõzõ ágensrõl, mely egy alterált immunrendszerrel rendelkezõ egyén számára akár végzetes is lehet. Ezért
ajánlott a látogatás számát lecsökkenteni, a látogatók számára védõruházatot biztosítani, illetve elõírni (pl.: lábzsákok alkalmazását).
Osztályunkon a nosocomiális fertõzések megelõzése érdekében végzett tevékenység, egy olyan többtényezõs, összetett folyamat, amelyet folyamatosan
kontrollálnunk, felügyelnünk, illetve fejlesztenünk
szükséges a maximális eredmény, és a fertõzések közel 100%-os visszaszorítása érdekében. A Semmelweis által használt klóros víz helyett ma már a fertõtlenítõszereket változatosan alkalmazzuk az egészségügyben, viszont ezen fertõtlenítõk változatosságára jellemzõ a osztályspecifikusság. Osztályunkon
nyálkahártya fertõtlenítésre Octeniseptet, bõrre
Cutasept F-et és Braunolt alkalmazunk. Elengedhetetlen minden beteggel történt fizikális kontaktust
megelõzõen, követõen, illetve szükség esetén egy
adott betegnél két mûvelet között a kézfertõtlenítés,
a fertõzések megelõzése céljából, ugyanis minden
beteget potenciálisan fertõzésforrásnak kell tekintenünk. Erre a folyamatra a Primasept MED-et (egyfázisú, kétkomponensû, alkohol tartalmú kézfertõtlenítõ- és tisztítószer, alkalmas MRSA fertõzött beteg testlemosására is) és Aniosgel 85 NPC-t (vírus-,
baktérium- és gombaölõ hatású gél) használjuk.
Évente egyszer belsõ képzés keretein belül az osztály minden dolgozója higiénés kézfertõtlenítés témájú továbbképzésen vesz részt, ahol gyakorolja az alkalmazott technikákat, illetve frissíti tudását a protokollok változásával kapcsolatban. A gyakorlat si-
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kerességét ultraibolya fény alatt ellenõrizzük a maximális hatékonyság elérése érdekében. Osztályunk
dolgozóinak magas képzettségét több alkalommal
szakmai megyei-, illetve országos versenyen is megmérettettük, ahol a higiénés kézfertõtlenítés alkalmazásának pontosságát felmérõ feladatban szakdolgozóink minden esetben 100%-os eredményt értek el.
A felületetek fertõtlenítésére Surfaniost és Performot
alkalmazunk. Ezen felül a következõ eszközök és eljárások nagyban csökkentik az infekciók létrejöttét
és terjedését:
Csapok, automata kézfertõtlenítõk
Hagyományos tekerõ csapok esetében jóval nagyobb a kockázat a fertõzések átvitelére, ugyanis a
csapok megfogásával terjedõ utat biztosítunk a fertõzéseknek. Karos csapok esetében elegendõ könyökkel hozzáérni a nyitókarhoz, így nagyban leredukálva a fertõzés átvitelének rizikóját. Ez a módszer sem biztosít azonban teljes biztonságot, ezért
fontos a rizikós tárgyak, területek rendszeres, gyakori, illetve alapos fertõtlenítése, amelyet osztályunkon napi rendszerességgel, illetve szükség esetén
gyakrabban elvégzünk. Automata kézfertõtlenítõ esetében nem szükséges egyetlen felületet sem megérintenünk, az ugyanis a mozgás érzékelése esetén egyfázisú, alkoholos fertõtlenítõszert juttat a kezünkre.
Súlyos betegek elkülönítése
Osztályunkon subintenzív kórteremben helyezzük el az olyan betegeket, akiknél gastrointestinális
vérzés van jelen, vagy alapbetegségük, illetve az újonnan diagnosztizált betegségük miatt szükségessé vált
a folyamatos megfigyelésük és elkülönítésük. Esetükben megnövekedett az intrinsic faktor, szervezetük
fogékonyabb a fertõzésekre, általában idõs korúak
ezen betegek osztályunkon. Legyengült immunrendszerükbõl adódóan, az antibiotikum használat nagyobb arányának eredményeként gyakrabban alakul
ki nosocomiális fertõzés a multirezisztens kórokozók egyre növekvõ arányával (pl.: clostridium
dificile).
Fertõzõ betegek elkülönítése – izoláció
Fertõzõ betegek esetében fontos a fertõzés minél hamarabbi felismerése, és nem csak az egyén érdekében elkezdett minél korábbi terápia indítása,
hanem a többi beteg védelmének érdekében a fertõzõ beteg teljes elkülönítése a többi betegtõl. A fertõzésforrást ugyanis nem csak a beteg, vagy közvetlen környezete jelentheti, hanem a betegek által közösen használt berendezések (kézmosók, hûtõk, ajtókilincsek), helyiségek.
Osztályos munkánk során kezeltünk egy olyan
sztómazsákkal rendelkezõ beteget, akinek béltartalma bakteriális kórokozót tartalmazott és székletét

rendszeresen a betegek által közösen használt mosdókagylóba ürítette. Ezen közeg a fertõzésnek átviteli forrást biztosított, de az ápolói és takarító személyzetnek köszönhetõen hamar felismerésre került
a probléma, és az óvintézkedések segítségével, illetve fokozott fertõtlenítés által a fertõzés nem volt képes továbbterjedni. Ezért fontos a betegoktatás és az
aszepszis-antiszepszis szabályainak nem csak betartása, hanem betartatása és felügyelése is.
Azokban az esetekben, amikor fertõzõ betegséggel diagnosztizáltunk beteget osztályunkon, a betegek átcsoportosítása segítségével eredményesen
tudtuk izolálni a fertõzött betegeket és az izolációt követõen nem történt további kórokozó átvitel.
Azonban a gyakorlat azt mutatja, hogy ez nem minden esetben megvalósítható a személyzeti és a helyi feltételekbõl adódóan, de törekednünk kell a
beteg minél eredményesebb elhatárolására. Abban
az esetben, ha elkülönítõ helyiség kivitelezése nem
megoldható, akkor a betegnél szigorított aszepszisantiszepszis szabályokat szükséges alkalmaznunk.
Ilyen csak az adott betegnél használt ruházat viselése pl.: köpeny, szájmaszk, cipõvédõ, illetve a ruházatának elkülönített gyûjtése sárgazsákba. Sok
esetben, ha nem ismerjük fel a fertõzést, vagy a tárgyi feltételei nem adottak a cipõvédõ használatának,
a föld szennyezettségébõl adódóan (pl.: vér, széklet, testváladék) cipõ útján történik a kórokozók
továbbvitele.
Munkaruházat
Fontos a veszélyeztetett esetben a megfelelõ
munkaruházat viselése, ugyanis a többi beteg megfertõzésének egyik legfontosabb prevenciós eszköze
a fertõzõ beteg kezelése során az izolált munkaruha
viselése. Ilyen a köpeny (MRSA-s betegek esetében
40-60%-os köpeny szennyezõdés a kórokozóval), a
kesztyû, a kötény, illetve a szájmaszk (maszk használata mellett 144 dolgozó vizsgálata során ® hordozót nem találtak. Jernigan, Titus :Effectivenes of
contact isolation during a hospital outbreak of
MRSA, 1996).
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Fertõzõ beteg elbocsájtása után, továbbá prevenciós célzattal elengedhetetlen a kórtermek idõnkénti zárófertõtlenítése, amely felület- és levegõfertõtlenítõ eszköz segítségével történik, így elérve a kórteremben található kórokozók csíraszámának a maximális redukálását.
A megfelelõ hulladékgyûjtés is fontos faktor a
nosocomiális infekciók terjedésének megelõzése érdekében. Ez nem csak a testváladékkal szennyezett
eszközökre, hanem a beteg ágynemûjére és a személyzet, illetve a betegek által viselt fertõzött ruházat csoportosított és izolált elkülönítésére vonatkozik.
Célkitûzéseink, fejlesztés
Fontos számunkra az eljárási protokollok gyakorlatba való invesztálása, illetve a Semmelweis által interpretált irány aktualizálása. Szoros kapcsolatot ápolunk az intézmény kórházhigiénés szakszolgálatával, akik szükség esetén segítséget nyújtanak
munkánkban. Osztályunkon nagy arányban jelentkeznek nosocomiális infekciót kiváltó kórokozókkal
(Pseudomonas, enterobacter, k.pneumoniae, e.coli,
s.aureus, pneumococcus, c.difficile, tubercolosis) fertõzött betegek. Prevenciós intézkedéseink, illetve a
rendszeres és megfelelõ higiénés szabályok betartása ellenére is kiküszöbölhetetlen a fertõzések kolonizációja, illetve átvitele, ugyanis a betegtársak, hozzátartozók, továbbá a korlátozott eszközfeltételek-

bõl adódóan a légúti, cseppfertõzéses és kontaktizoláció kivédése kivitelezhetetlen. A talajra került testnedvek/kórokozók gyakran cipõ útján kerülnek átvitelre, ennek gátlása érdekében nagy segítség lenne
osztályunk részére szennyfogó egészségügyi fertõtlenítõ szõnyegek kitelepítése a fokozott veszélyt jelentõ, vagy veszélyeztetett betegek kórterme elõtt,
illetve a lábzsákok kötelezõ alkalmazásának bevezetése a subintenzív kórtermekben a látogatók számára. A cseppfertõzéses nosocomiális infekciókat ezen
szõnyeggel, az alkalmazott fertõtlenítést biztosító
kemikáliák alkalmazásával, az izolációs munkaruházat viselésével, illetve a rendszeres és helyes kézmosás elvégzésével közel 100%-os arányban meggátolhatnánk. Azonban a levegõ útján terjesztett fertõzések kivédése teljes biztonsággal UV fénnyel ellátott
negatívionos légtisztító segítségével lenne kivitelezhetõ, amely által növelnénk osztályunk konstruktivitását, csökkentenénk az infekciók kialakulását, a
kezelésére fordított költségeket, csökkentenénk a
mortalitást, növelnénk a kezelés eredményességét,
redukálnánk a kezelési idõt, illetve növelnénk az osztály – így az egész intézmény hírnevét.
*A közlemény 2018-ban, a Semmelweis Emlékévben meghirdetett „Semmelweis követõi” címû pályázati
felhívás alkalmából készült és megosztott elsõ díjban
részesült.
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BESZÁMOLÓ A XVII. GYULAI ENDOKRIN SZIMPÓZIUMRÓL
Dr. Dudás Mihály – osztályvezetõ fõorvos
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház 1. sz. Belgyógyászat

2019.június 28-án került megrendezésre akkreditált továbbképzésként a XVII. Gyulai Endokrin
Szimpózium. Ebben az évben is igyekeztünk úgy
összeállítani a programot, hogy az több szakmát is
érdekeljen, ne csak az endokrinológusokat.

Mindegyik alkalmazás során kitért az elõadó az
indikációkra, a kontraindikációkra, az eredményességre és a mellékhatásokra. Felhívta a figyelmet, hogyan kell a különbözõ beavatkozásokra a betegeket
elõkészíteni.

Ismét sikerült kórházunkba hívni az egyetemekrõl olyan elõadókat, akik az elõadásuk témájában
szaktekintélynek tekinthetõk.
Az elsõ elõadó Prof. Dr. Lakatos Péter
(Budapest) volt, aki a pajzsmirigy daganatok jelenlegi ellátásáról beszélt. Felhívta a
figyelmet a szakszerûen elvégzett UH-vizsgálatok jelentõségére. Kiemelte, nagyon
fontos lenne, hogy a vizsgálók egy nyelven
beszéljenek az aspiratios cytologia elvégzésének szükségességét illetõen. Szót ejtett a
tumorgenesisrõl is. Megjegyezte, hogy az
SE I. Belklinikáján lehetõség van genetikai
vizsgálatra (ThyroCan), amely 23 rák gén + 2 szöveti kontroll gén kimutatására alkalmas. A vizsgálat során 568 mutációt + 2 expressziót tudnak kimutatni.
A módszernek jó a prediktív értéke, gyors a leletátfordulási idõ és relatíve olcsó az ára. A referátum utolsó részében hangsúlyozta a személyre szabott kezelés fontosságát, mivel nem mindegyik pm. cc. betegnek kell azonos kezelést kapni. A legfontosabb tényezõ a kezelési stratégia eldöntésében a relapsus kockázata. A tiroxin szuppresszióval kapcsolatban szintén kiemelte az egyénre szabott kezelés jelentõségét
(FT4 és FT3 a normál határokon belül-normális vagy
szupprimált TSH-val!).

Dr. Valkusz Zsuzsa PhD (Szeged) az Osteoporosis update elõadásában beszélt a csonttörésekrõl, a megelõzésrõl, a kezelésrõl és az új terápiás lehetõségekrõl. Elszomorító adat, hogy 10
OP betegbõl csak kettõt követnek és kettõ kap kezelést. Ennek okaira hívta fel a
figyelmet, ui. a háttérben nem csak az OPval foglalkozó szakemberek hiánya, hanem
a különbözõ szakmák felelõssége is felvethetõ. Ebben a vonatkozásban a szekunder
OP-t okozó betegségek jelentik a fõ problémát, mivel az egyes szakterületek orvosai nem gondolnak OP-ra ill. annak megelõzésére, valamint a kezelés szükségességére. Kiemelt néhány rizikót: coeliakia, IBD, COPD, tartós
steroid használók. Hangsúlyozta a lakosság megfelelõ kalcium és Vit. D3 ellátottságának fontosságát.
Néhány új, még a klinikofarmakológiai vizsgálatok
során alkalmazott, gyógyszerrel kapcsolatos eredményekrõl is beszámolt.

A következõ elõadó Prof. Dr. Pávics László (Szeged) volt, aki a pajzsmirigy betegségek izotóp kezelésérõl tartott egy igen kimerítõ elõadást. 4 nagy csoportba oszthatók a pm betegségek izotópos kezelései:
– jóindulatú pajzsmirigy betegségek radiojód
kezelése
– differenciált pajzsmirigyrákok radiojód kezelése
– 131-I meta-jód-benzilguanidin (MIBG) terápia
– peptid receptor radioizotópos kezelés
(PRRNT)

Az ebédszünet után Dr. Berta Eszter PhD (Debrecen) az endokrin orbitopathiáról (EOP) tartott egy
referátumot, melyben a patomechanizmust, az
EUGOGO guideline-t és a jövõbeli terápiás lehetõségeket ismertette. A jelenleg elfogadott iv glucocorticoid kezelést aktív EOP-ban részletesen ismertette. Az iv. alkalmazás során a betegek 70-80%-ánál
klinikai válasz észlelhetõ (per os 50% a reszponderek
aránya). Közepesen súlyos/súlyos aktív EOP esetén
4,5 g-os összdózisban kell alkalmazni a methylprednisolont 12 héten át (6 héten át heti 0,5 g iv.,
majd 6 héten át heti 0,25 g).
A következõ elõadást Prof. Dr. Tóth Miklós (Budapest) tartotta egy rendkívül érdekes témáról, a
hypothalamikus amenorrhoea-ról (FHA) beszélt. A
kórkép a krónikus anovulatio leggyakoribb oka,
amely energia hiányra (testsúlyvesztés, túlzott fizi-
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kai terhelés), stresszre, genetikai háttérre vezethetõ
vissza és a nõi sportolói triász (energia deficit, alacsony csonttömeg, vérzészavar) alkotó eleme. Kiemelte a sportorvosok felelõsségét, ezek a nõk nem
kaphatnának sportorvosi engedélyt. A betegség szûrését el kell végezni, ha a menstruációs ciklus hossza
rendszeresen >45 nap és/vagy három hónapnál régebben fennáll az amenorrhoea. A laboratóriumi
vizsgálatok közül el kell végezni a következõket: vérkép, elektrolitok, glükóz, bikarbonát, BUN,
kreatinin, májpanel és (ha szükséges We és CRP).
Hormon vizsgálatok közül az alábbiakat célszerû elvégezni: béta-hCG, ssTSH, FT4, PRL, LH, FSH, E2
és AMH, szükség esetén DHEA-S és/vagy reggeli
17-hydroxyprogesteron. A jellemzõ hormonális eltérések a következõk: alacsony vagy alacsony-normális LH, normális FSH, FSH jellemzõen >LH, E2í 50
pg/mL, progesteron <1 ng/mL. A kezelés alapját a
fokozott táplálék/kalória bevitel (min. 30kcal/tskg),
a fizikai aktivitás csökkentése, a pszihoterápia és a
kognitív viselkedés terápia képezik. Kórházi kezelésre súlyos bradycardia, hypotonia, orthostasis és
elektrolit zavar esetén van szükség.
Egy sebészeti elõadás következett, melyet Dr.
Gyõri Ferenc adjunktus (Debrecen) tartott, aki endokrin sebészeti eseteket mutatott be. A debreceni
egyetem sebészeti klinikáján 2012 januárjától mostanáig 3839 pajzsmirigy és mellékpajzsmirigy mûtétet

végeztek (512 mûtét/év). A nagy esetszám miatt komoly tapasztalattal rendelkezik az intézmény a pajzsmirigy betegek mûtéti ellátásának terén. Az elõadó
kiemelte, milyen jó a munkakapcsolata az osztályunkkal.
Az utolsó elõadó Dr. Tabák Gy. Ádám adjunktus (Budapest) volt, aki a diabetológia aktuális kérdéseirõl beszélt az ADA/EASD 2018 konszenzus riport alapján. Hangsúlyozta a betegközpontú kezelés
szükségességét. Fontos kérdés a diabetológiában,
hogy mit adjunk a metformin után. A konszenzus riportban erre egyértelmû választ kaphatunk. Ennek
eldöntésére meg kell állapítani, hogy a 2-es típusú
cukorbetegnek van-e ASCVD/CKD szövõdménye,
kell-e a testsúlyt csökkenteni, milyen a hypoglykémia
kockázata és hogyan lehet a költségeket minimalizálni. A kezelés intenzifikálásáról is részletesen rendelkezik a riport (injekciós kezelés, GLP-1 RA és bázisinzulin fix kombinációk, bolus inzulinok helyettesítése).
Tehát látható, hogy a témák alapján a sebészeket, az izotópos orvosokat, a reumatológusokat, az
ortopéd orvosokat, a szemészeket és a nõgyógyászokat is érdekelhette volna a téma. Sajnos, a résztvevõk száma nem ezt mutatta.

Forrás: https://docplayer.hu/docs-images/41/1742179/images/page_5.jpg
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ELSZÁNT TÚRÁZÓK A MEDVE-BARLANGBAN
BIZONYTALAN IDÕBEN JÓL JÖN EGY B-TERV!
2019. június elsejére az Egészségedre Egyesület kirándulást szervezett Mezõhavasra. Az1627 méter
magas csúcsról óriási kiterjedésû körpanoráma nyílik, melyet csak szép idõben érdemes felkeresni. Itt
kezdõdött a gond az idõjárással, pedig a csúcsról az
egész környék belátható lehetett volna. Ezen a napon nem is láttuk meg sem a vízesés sziklás homlokát, sem a völgyet, sem a szakadékot.
Ugyanis hetek óta viharos esõzések, felhõszakadások váltották egymást, vagy „csak” úgy esett egész
nap, minta dézsából öntötték volna. Szinte nem is
múlt el nap csapadék nélkül. Nagyon vártuk a túrát
és folyamatosan egyeztettünk, aggódtunk a rossz idõ
miatt. Nemcsak nálunk, Romániában is rengeteg csapadék hullott és a hegyekben ilyen idõben veszélyes
túrázni.
Szerencsére a szervezõk nem mondták le a kirándulást, amiért nagyon hálásak vagyunk nekik.
Volt egy B-tervük, melyben a Medve-barlang látogatása szerepelt azzal a megfontolással, hogy akármilyen is lesz az idõ, a barlangban védett helyen leszünk.
3 órás út után meg is érkeztünk a Boga-völgyétõl még félórányi buszozásra fekvõ Kiskohba, amely
kicsi falu Romániában, Bihar megyében, a tõle 4 kmre északra fekvõ Vasaskõfalvához tartozik. 1914-ben
Biharmagurát és Felsõfeketevölgyet csatolták hozzá.
1910-ben 1002 fõt tartottak itt nyilván, túlnyomórészt
román lakosa volt. A trianoni békeszerzõdésig Bihar vármegye Vaskohi járásához tartozott. A település egykori földesura a nagyváradi görög katolikus

püspök volt. Határában egykor ezüstbányát mûveltek.
Itt van Európa egyik leglátványosabb cseppkõbarlangja, a Medve-barlang. A kiskohi barlang nevét a 15 000 évvel ezelõtt itt élt barlangi medvefaj
után kapta. Kialakulása nagyjából 200 millió évvel
ezelõttre tehetõ. A medve teljesen ép csontvázát találták meg benne. Az 1,5 km hosszú barlangot 1975
szeptemberében fedezték fel az ott dolgozó bányászok, majd néhány nap múlva ereszkedett le a
Speodora amatõr barlangász csoport, mely az elsõ
feltárási bejárást megkezdte. Öt esztendõn át folytatták a tudományos vizsgálatokat a mintegy másfél
kilométeres járatrendszerben. 1980-ban nyitották meg
a látogatók elõtt. A Medve-barlang kétharmada a
nagyközönség számára is látható, a többi része a mai
napig kutatási terület.
Néhány perc alatt könnyen feljutottunk a barlang bejáratához, ahol csoportos szervezéssel, csak
román nyelvû idegenvezetõvel nézhettük meg a természet csodálatos munkáját. Fantasztikus a cseppkõbarlang, ahogy a mai napig alakul, változik, növekszik egy-egy alakzat. A parányi vízcseppekbõl évmilliók alatt micsoda látvány lesz! Minél figyelmesebben nézzük, annál több érdekességet vél felfedezni
az ember ezekben a képzõdményekben. Van olyan
rész, mintha egy asztalon több száz gyertya égett volna le, vagy egy medve éppen távozna a barlang falán. Emberi alakok is felismerhetõk, angyalkák lógnak le a mennyezetrõl, gombák sokasága tárul elénk
egy-egy részen. A színek, az alakzatok magukkal ra-
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gadtak, hihetetlen, hogy mit tud a természet és mire
képes. Azt sem tudtuk, mit, melyiket fotózzuk, mert
minden alakzatban volt valami különleges.
A nagyjából félórás barlangtúra végén visszatértünk a felszínre, ahol a román árusok portékái
közül lehet válogatni. Kínálták a pálinkát, szörpöt,
lekvárt, különféle betegségre a gyógynövényes készítményeket. Lehetett vásárolni mindenféle
hûtõmágnest, faragott tárgyakat, de rengeteg giccs
is megtalálható.
Mivel gyönyörû napos idõ volt és idõnk is maradt még bõven, a közelben megnéztünk egy vízesést.
Ez egy könnyû, laza egyórás túra, mindenki által teljesíthetõ. Ahogy mentünk felfelé, kis patak csordogált mellettünk, hatalmas levelû növények sokasága
és persze találtunk medvehagymát is. A vízesés mint-

egy 10 méter magas, ami innen a Boga patakon kiépített vízgyûjtõbe jut. Itt elidõztünk egy kicsit, bevártunk mindenkit, elmajszoltuk a szendvicsünket és
indultunk vissza a buszhoz. Hazafelé menet még
megálltunk egy vegyesboltnál édességeket vásárolni.
Nagyon szép idõnk volt, sütött a nap, amit itthon
régóta nem tapasztaltunk, jó volt a csapat, kellemes
napot töltöttünk együtt. A határhoz közeledve már
láttuk, hogy Gyula felé bizony elég csúnyácska felhõk gyülekeznek. Mint késõbb kiderült, Gyulán egész
nap esett az esõ, szerencsések voltunk, hogy ilyen
szép napban lehetett részünk.
Köszönet az Egészségedre Egyesületnek, a szervezõknek és Kuti Árpádné Romvári Évának a túravezetésért és a B-tervért.
Bak Marcsi
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház
Biztonságszervezési és üzemeltetési osztály
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A PÁNDY GALÉRIA JÚNIUSI PROGRAMJA
A Békés Megyei Központi Kórház Pándy Galériájában
2019. június hónapban
Téglásné Pecskay Ilona és Orestyák Jánosné Buka Mária
festményeibõl válogatott kiállítást tekinthették meg az érdeklõdõk.
Téglásné Peskay Ilona

Orestyák Jánosné Buka Mária

Szarvason éltem 22 éves koromig, (néhány évig az AnnaLigeti Bolza kastélyban, melyet
megfestettem), azóta Gyulán
élek.
15 éve kezdtem el festeni
szabadidõmben, bár az alkotás
vágya már nagyon régóta bennem élt. Helyi festõk segítségét
kértem a kezdeti nehézségek
idején, Jász Jolán, Fábián Irén,
Volent Kati munkái és segítõ irányítása lendületet
adott további munkámhoz.
Óvónõként dolgoztam 40 éven át, munkám során a gyermekekkel is megszerettettem a festést, a
legjobb munkákból több kiállítást is rendeztünk.
Jelenleg nyugdíjas vagyok, csatlakoztam a József
Dezsõ festõkörhöz, a Boróka Egyesülethez és a Nevess-Ints bábszakkörhöz. Így tovább gyarapíthatom
tudásomat a festés terén, de alkalmazhatom is azt bábosoknál.
Legkedvesebb témám a virág, ami szinte minden
képemen jelen van. Jó meglátni a Teremtõnk munkáját a természetben, a virágok különlegességében,
színében és formájában.

Medgyesegyházi lakos vagyok, ott is születtem. Gyermekkoromtól szeretek rajzolni
és festeni. Felnõttként a festészet sajnos csak egy álom maradt az idõ hiánya miatt. Fõ foglalkozásom a kertészet volt. Nagyon szeretem a növényeket, a
virágokat, ezért is szeretek tájakat, csendéleteket festeni. Szeretem a természet csodáit megragadni és megörökíteni.
Amíg aktívan dolgoztam, nagyon kevés idõm
maradt a hobbimra, nem tudtam a festéssel foglalkozni. Nyugdíjasként újra elõvettem az ecsetet és
próbáltam képezni is magam.
Elsõ festményem 2011-ben részt vett a Békési tájak címû vándorkiállításon, 2012-tõl a József Dezsõkör aktív tagja vagyok. Rendszeresen jártam a békéscsabai szabadegyetemi foglakozásokra és festõtáborokba. Tagja vagyok a Boróka Magyar-Székely Egyesületnek és a gyulai Közmûvelõdési és Vízimentõ Egyesületnek is.
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