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Sík Sándor: Októberi rózsák
(részlet)
Piroslanak az októberi rózsák,
Széltõl, madártól zsongnak a fakó fák,
A szökõkút csorog, akár a jóság.
Bennem is, bennem is, félénk dallamok
Borzolgatják a lomha õszi prózát.
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„A MINDENSÉGGEL MÉRD MAGAD”
DIPLOMA HONORIS – 2019.

Vigyázzunk idõskorú társainkra, segítsük õket
eligazodni a számukra egyre nehezebben érthetõ világban, segítsük õket egyre szaporodó egészségügyi
gondjaik megoldásában, ápoljuk a generációkon átívelõ kapcsolatainkat. Ezekkel a célokkal jelölte ki
az október elsejét 1991-ben az ENSZ közgyûlése az
idõsek világnapjának. Talán az idõskor és az õsz közti
analógia adta az okot a dátumválasztásra 28 évvel
ezelõtt, mindenesetre azóta minden évben világszerte
tisztelettel adóznak – remélhetõen nem csak – ezen
a napon az idõs társadalom képviselõinek.

volt. Az ápolóképzés után a tüdõgyógyászaton, majd
az onkológián, a neurológián, aztán a pszichiátrián
kamatoztatta tudását. Kiváló szakmai képességei
okán fõnõvéri, majd az 1980-as évek közepétõl intézetvezetõ fõnõvérhelyettesi feladatokkal bízták meg.
Ilyen minõségben közel 20 évig végzett munkája során két akkori intézetvezetõvel, Belanka Margit intézetvezetõ fõnõvérrel és Kiss Ferencné intézetvezetõ fõnõvérrel, majd ápolási igazgatóval is együtt dolgozott. Feladata volt a kétévente rendezett ápolói
továbbképzések megszervezése, ezen túl részt vett

Forrás: https://www.gyulaihirlap.hu/download.fcgi?itemid=740056&pid=1

Forrás: https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/dijjal-ismertek-el-nagy-endrenemunkassagat-2231571/

2003-ban aztán a Pándy Kálmán Megyei Kórház
és a Tessedik Sámuel Fõiskola Egészségügyi Fakultása szép hagyományt teremtett, amikor megalkotta
a Diploma Honoris kitüntetést azon tisztességben
megõszült ápolók elismerésére, akik diploma nélkül
ápolók nemzedékeit tanították és évtizedeken át magas szinten ûzték hivatásukat.

az ápolók munka melletti oktatásában is, ahol ápolástant és ápoláslélektant tanított. Az õ nevéhez fûzõdött a Békés Megyei Ápolók Alapítvány és a Békés Megyei Ápolók Egészségéért Alapítvány létrehozása is. Nyugdíjas éveiben megszervezte a gyulai
kórház takarítószolgálatát, melynek tíz évig vezetõje volt.

Idén szeptember 27-én került sor erre a szép hagyományra. A gyulai Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnokban megrendezett ünnepség keretében a Diploma Honoris elismerést Nagy Endréné Csilla nõvér
vehette át, aki 1960 márciusában kezdte el betegápoló szolgálatát és 1996-ig a gyulai kórház munkatársa

Nagy Endréné Csilla nõvér egész életét az egészségügyben élte „a mindenséggel mérd magad” hitvallás szerint.
Kedves Csilla! Kórházunk munkatársai nevében
szívbõl gratulálunk és további egészségben, örömökben gazdag nyugdíjas éveket kívánunk!
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A NÕK ÉS AZ IDÕSEK ÉRVÉDELME
FEHÉRVÁRI ATHEROSCLEROSIS TALÁLKOZÓ – SZÉKESFEHÉRVÁR, 2019. OKTÓBER 11-12.

Hatodik alkalommal várták a szervezõk azokat
az érdeklõdõket a Fehérvári Atherosclerosis Találkozóra, a FAT-ra, akiknek az egészség megõrzése,
vagy annak helyreállítása hivatásuknak meghatározója. Vártak minden szakdolgozót, orvost, és azokat is,
akik az érbetegségek kialakulását szeretnék mérsékelni.

az idén is igyekeztek a hazai adottságokból merítve
a mindennapi gyakorlathoz hasznos útmutatókat és
segítséget adni a résztvevõk aktív közremûködésével.
A gyönyörû Székesfehérvár és benne a Magyar
Király Hotel a tradíció és az újdonság csábító keverékével várt minden érdeklõdõt!

A 6. FAT fõ témaköre a nõk és az
idõsek érvédelme, a hölgyek és a bölcsebb korúak érbetegségeinek megelõzéFAT 2019
sében, diagnosztikájában és azok kezelésében adódó speciális szempontok, teendõk ismertetése volt. A korábbiakhoz hasonlóan

Október 11. – péntek
10:00 Megnyitó
IDÕS EMBERNEK IS VAN SZÍVE...
10:15 Nõk-idõsek kardiovaszkuláris megbetegedései, a megelõzés lehetõsége
Prof. Dr. Karádi István
10:30 Idõsek a praxisban – családorvosi esetek
Levezetõ: Dr. Sziliczei Erzsébet
10:40 A bölcsek édes élete – idõsek és a szénhidrát
anyagcsere
Dr. Hidvégi Tibor PhD
10:55 Az érett vérnyomás
Dr. Mezõ Izabella, Dr. Sziliczei Erzsébet, Dr. Noori
Ebrahim
11:05 Fejben dõl el sok minden – stroke, TIA
Dr. Horváth György
11:15 Testtömeg csökkentés idõs korban és a
kardiovaszkuláris rizikó
Felek Mihály
11:30 Stroke és hyperuricaemia a dietetoterápia
tükrében
Zsilák Katalin
11:45 Lipid abnormalitások idõskorban
Prof. Dr. Paragh György
12:00 Ritmuszavarok idõskorban és kezelésük
Dr. Fizély János
12:15 Idõskorúak kardiológiai rehabilitációjának

A rendezvényt szervezõ Fejér Megyei
Szent György
Egyetemi Oktató Kórház – dr. Reiber
István orvosigazgató vezetésével – az
alábbi programmal várta az érdeklõdõket:

specifikumai – meddig rehabilitálható a szívbeteg?
Dr. Simon Attila PhD
12:30 Táplálás terápia és demencia
Salánki Péter
12:45 Szelén és a koenzim Q10 lehetséges
kardioprotektív hatása idõskorban
Dr. Imre Gábor PhD
13:00–14:15 Ebédszünet
13:45 MAT Vezetõségi ülés
14:15 MONA LISA A SZOMSZÉDOM – A FAMILIÁRIS HYPERCHOLESTERINEMIA
Elnök: Prof. Dr. Paragh György, Dr. Harangi
Mariann PhD
14:15 A familiáris hypercholesterinemia Magyarországon
Prof. Dr. Paragh György
14:30 Mikor gondoljunk familiáris
hypercholesterinaemiára – diagnosztika
Dr. Márk László PhD
14:45 Kezelhetõ-e egy génbetegség?
Dr. Harangi Mariann PhD
15:00 Meddig él egy familiáris
hypercholesterinemiás? – gondozás
Dr. Reiber István PhD
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HOGYAN TARTSUK MEG HÖLGYEINK SZÍVÉT…
15:15 NÕK A PRAXISBAN – CSALÁDORVOSI
ESETEK
Levezetõ: Dr. Noori Ebrahim
15:25 A nõk szíve cukorból van?
Dr. József Ildikó
15:40 A nõk vérnyomása
Dr. Nádházy Zoltán
15:55 A nõk védetebbek a férfiaknál? –
Dyslipidemia és a nõk
Prof. Dr. Bajnok László
16:10-16:30 Kávészünet
16:30 TEVAgy a hõs
16:45 Tizenéves lányok életmódja és a
kardiovaszkuláris kockázat
Antal Emese
17:00 Menõ menza program tapasztalatai egy falusi
iskolában
(gyerekek és tanárnõk összehasonlítása)
Salánki Péter
17:15 Az ideális nõi alak és a valóság
Dr. Simonyi Gábor
17:30 Elhízott várandós dietetoterápiás gondozása
Hartman Gabriella
17:45 A kardiovaszkuláris rendszer és a nõi nemi
hormonok
Prof. Dr. Mezõsi Emese
18:00 Pro Dietetica Metabolica Díj átadása –
Salánki Péter
19:00 Vacsora
Október 12. – szombat
09:00 Veszélyes-e a kardiovaszkuláris betegségben
alkalmazott lipidcsökkentés?
Dr. Csikós Csaba

09:15 Triglicerid és táplálkozás
Bakos Regina
09:30 Familiáris Hypercholesterinemia és táplálkozás
Salánki Péter
09:45 A növényi alapú étrendek kardiovaszkuláris
vonatkozásai
Szûcs Zsuzsanna
10:00 Menopausa (peri-, post) mint
kardiovaszkuláris rizikó – étrendi prevenció, 60 év
alatt és feletti hölgyek tápláltsági állapota és táplálkozási szokásainak összehasonlítása
Zentai Andrea
10:15 Maternal Diabetes mellitus hatása a magzat
és az újszülött kardiovaszkuláris prognózisára az
étrend tükrében
Varga Csilla
10:30 Lessük a nõk szívdobbanását – nõk és szívritmuszavar, kezelésük
Dr. Ölvedy Csaba
10:45 A növekedési hormon hiány érrendszerre
gyakorolt hatása
Dr. Rucz Károly
11:00 Kardiovaszkuláris és dialízis kockázat
diabetes mellitusban
Prof. Dr. Wittmann István
11:20 Tesztírás
12:00 Zárás
A rendezvény keretében a Magyar Atherosclerosis Társaság (MAT) Dietetikai Szekciójának
elnöke, Salánki Péter négy kitüntetést adott át. A Pro
Dietetica Metabolica díjat – melyet a Magyar
Atherosclerosis Társaság Dietetikai Szekciójának 10
éves fennállása alkalmából 2013-ban alapítottak – két
orvosi tagozatos: Dr. Pados Gyula (postumus) és Dr.
Márk László, valamint két dietitikai tagozatos: Zentai
Andrea és Szûcs Zsuzsanna vehette át.

Dr. Márk László, Zentai Andrea, Salánki Péter, Szûcs Zsuzsanna

BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ

2019. III. évfolyam 10. szám

7

EMBERSÉGES ELMÚLÁS
ÜNNEPSÉG AZ ORSZÁG ELSÕ HOSPICE BENNFEKVÕ RÉSZLEGÉN

Világszerte minden év október hónapjának második szombatján ünneplik a Hospice és Palliatív Ellátás Világnapját, amely az 1984-ben alapított Help
the Hospices nemzetközi szervezet kezdeményezésére jött létre. Célja, hogy a hospice mozgalom szellemi és anyagi támogatását szorgalmazva, felhívja a
figyelmet az „emberséges elmúlás” körülményei megteremtésének fontosságára.
Idén október 13-ára esett ez a nap, melyrõl kórházunk hospice osztálya sem feledkezett meg. Egy
megemlékezéssel készültünk, melyre minden érdeklõdõt, érintettet, volt dolgozóinkat és támogatóinkat
is meghívtuk. Az ünnepség másik aktualitása: idén
ünnepeltük a gyulai hospice osztály mûködésének
25. évfordulóját, mely azért kiemelkedõ, mivel elsõként az országban Gyulán alakítottak ki hospice
bennfekvõ részleget.
Rendezvényünk védnökei dr. Kovács József országgyûlési képviselõ és Lukács Miklós, a Magyar
Hospice-Palliatív Egyesület elnöke voltak. Dr. Kovács József köszöntõjében – kórházunk volt fõigazgatójaként – régi emlékeket is felidézett osztályunk
megalakulásáról. Lukács Miklós a magyarországi
hospice mozgalom fejlõdésérõl és az eddig elért

eredményekrõl tájékoztatott. Dr. Veréb Blanka adjunktus – osztályunk orvosa – a gyulai hospice osztály történetérõl mesélt elõadásában, míg dr. Pikó
Béla centrumvezetõ fõorvos a hospice helyérõl és
szerepérõl az egészségügyi rendszerben. Utolsó elõadóként Pakai Tímea fõnõvér mutatta be a hospice
osztály mindennapi életét.
Az elõadások között zenés mûsorok tarkították
rendezvényünket. A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium leánykara Takácsné Szabó Edina vezénylésével egy színvonalas, és a megemlékezéshez méltó két zenemûvet adott elõ. Tóth Liliána
furulyán, Téglás Ferenc brácsán, Tóth Levente nagybõgõn játszva a bodrogközi lassú és friss csárdással
gazdagították tovább mûsorunkat.
Végezetül Póka György gyulai festõ felajánlásával két festmény átadásával köszöntük meg Lukács
Miklós és a Gyulai Hospice Alapítvány alapítójának
segítségét.
Az ünnepség végén a hospice osztály elõtt – a
hospice nemzetközi jelképeként – nárcisz hagymákat ültettünk, mely a sokoldalúságot, megújulást, reményt szimbolizálja.
Pakai Tímea fõnõvér
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház Hospice Osztály
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ÁPOLÁSFEJLESZTÕ KLUB
Ebben az évben is megrendezésre került intézményünkben a több évtizedes múltra visszatekintõ
Ápolásfejlesztõ Klub. A hét elõadást felölelõ szakmai program segítségével betekinthettünk több osztály szakmai életébe, mûködésébe, az ott folyó új eljárásokba, azok sikereibe.
A 2019. október 15-én megtartott rendezvényt,
mely segítségével több szakmacsoport megkapta a
szabadon választott pontokat, az idén is nagy érdeklõdés kísérte.
A regisztrációt követõen Mészáros Magdolna
ápolási igazgató és Cser Imréné, a Pszichiátriai Osztály fõnõvére nyitotta meg a szakmai programot,
melyen a következõ elõadások hangzottak el:
Betegbiztonság egyenlõ infekciókontroll
Katler Krisztina Andrea egyetemi okleveles ápoló;
dr. Seres Ábel adjunktus, kórházhigiénés osztályvezetõ
Emlõszûrés felmérése és összehasonlítása egészségügyben, illetve nem egészségügyben dolgozó nõk
körében
Kiss Zsuzsanna ápoló (BSc)

Állcsont necrosis kialakulásának lehetõsége
biszfoszfonát kezelésben részesülõ betegeknél
Juhász-Aufmuth Zsuzsa ápoló (54), fogászati
asszisztens (52)
„Ebadták”
Csutha Anikó gyógyfoglalkoztató szakasszisztens,
Hegedûsné Szalkai Ilona gyógyfoglalkoztató szakasszisztens
Percutan Endoscopos Gastrostomás betegek ápolása és táplálása
Fodor Zsuzsanna Kinga ápoló (BSc)
A betegoktatás jelentõsége a terápiahûség alakulásában
Makszin Andrea diplomás ápoló
Betegre szabott gyógyszerelés a gyakorlatban
Kuti Árpádné Romvári Éva diplomás ápoló
Megtiszteltetés volt számomra elõadóként részt
venni ezen a nívós szakmai programon!
Csutha Anikó
Fotók: Hegedûsné Szalkai Ilona
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PÁNDY-NAP 2019.
A Békés Megyei Központi Kórház gyulai tagkórháza 1987-ben vette fel a híres elmegyógyász, Pándy
Kálmán nevét. Ettõl kezdve minden év októberében
– a névadó születésnapja, október 14. körüli napokban – rendezi meg az intézmény legjelesebb ünnepségét, a Pándy-napot. E napon kerül átadásra az intézet két legmagasabb elismerése: a Pándy Emlékérem és a Pándy Nõvér kitüntetõ cím.
Idén október 16-án 14 órakor vette kezdetét az
ünnepség a Pándy Kálmán Tagkórház Árvay-termében. Dr. Becsei László fõigazgató fõorvos ünnepi köszöntõje után a pályakezdõk, a szakvizsgát tett szakorvosok köszöntése és ünnepélyes eskütétele következett. A rendezvény fénypontjaként átadásra került
a Pándy Emlékérem és a Pándy Nõvér cím.

2019-ben a Pándy Emlékérmet dr. Novák János,
a Pándy Kálmán Tagkórház Gasztroenterológiai Osztályának osztályvezetõ fõorvosa kapta, aki az elismerés átvétele utáni elõadásában méltatta a névadó életútját.
A Pándy Nõvér elismerõ cím tulajdonosa 2019ben Sárosiné Höh Henriette vezetõ gyógytornász és
dr. Tóth Tünde vezetõ asszisztens lett.
Szép hagyomány, hogy az ünnepség megkezdése elõtt a Pándy Emlékérem tulajdonosa fát ültet a
névadó emlékére. Az elmúlt évhez hasonlóan idén
is egy díszkörtefával gyarapodott kórházunk parkja
a Belgyógyászati tömb déli oldalán.
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HÍREK A GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIAI OSZTÁLYRÓL
A Gyermek-és Ifjúságpszichiátriai Osztályunkat
az a megtiszteltetés érte, hogy meghívást kaptunk a
Magyar Gyermekorvosok Társaságának országos
Nagygyûlésére. A rendezvény 2019. október 3-5 között került megrendezésre Egerben. A tanulságos
elõadások mellett kiemelt téma volt a családbarát intézkedések bemutatása. A Három Királyfi, Három
Királylány Mozgalom és a Kórházszövetség közös
„Családbarát Kórházak” és „Családbarát Kórházi Osztályok” pályázata során Osztályunk ez utóbbi díjat nyerte el az idén. Osztályunk a rendezvény során prezentálta a családbarát intézkedéseket
poszter és 5 perces elõadás formájában. A jó gyakorlat bemutatása
során más családbarát osztályok a
tapasztalatok megosztásával segíthetik egymás munkáját.

A Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének Gyulai Területi Szervezete és a Gyulai
Egészségfejlesztési Iroda által rendezett Vlll. Hídi
séta 2019. október 4-én került megrendezésre.
Osztályunk is képviselteti magát ezen a jeles esemény, A rendezvényen mindig tartalmas, hasznos
elõadások hangzanak el, színes mûsorok, egészségügyi szûrések mellett.
Az összefogás azon dolgozik,
hogy minél többet tudjanak meg a
nõk, családok az emlõrák betegségrõl, a korai felismerés fontosságáról. A hasznos információkról
az osztályunkon beszámolót tartunk, hiszen e téma fontosságát
nem lehet eléggé hangsúlyozni.
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TUDATOS

EGÉSZSÉGVÉDELEM

ÕSZI EGÉSZSÉGNAP AZ EGÉSZSÉGEDRE EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN
2019. OKTÓBER 24. 10:00-16:00 ÓRA

Egyesületünk az elõzõ évhez hasonlóan az idén
is megrendezte az októberi egészségnapot, melyet a
Békés Megyei Központi Kórház, a Richter Gedeon
Nyrt. és a Magyar Ápolási Egyesület Békés megyei
szervezete is támogatott.
Az Egészségnapot Mészáros Magdolna, a BMKK
ápolási igazgatónõje nyitotta meg. Felhívta a figyelmet a népbetegségek jelentõségére és a prevenció
fontosságára.
A rendezvényen lehetõség volt csontsûrûség
mérésre. A vizsgálat a csontok ásványianyag-tartalmának mérését szolgálja. A csonttömeg-méréssel
végzett szûréssel már akkor fel lehet fedezni a közelgõ bajt, amikor az komoly panaszokat még nem
okoz, így az idejében megkezdett kezelés a súlyos
panaszok kialakulásának megelõzését szolgálja.
Az allergiás emberek száma minden generációban évrõl-évre nõ. A sokak életét megkeserítõ megbetegedésnek sok formája ismert, bár manapság leginkább a légúti tüneteket okozó allergiákról és azok
kezelésére ajánlott szerekrõl hallunk a legtöbbet. Az
allergia vizsgálatra így igen nagy volt az igény.

Igen népszerû volt a bõrgyógyászati szûrõvizsgálatunk is, tekintettel arra, hogy a rosszindulatú
bõrelváltozások gyakorisága is évrõl évre nõ.
Sokan éltek a lehetõséggel és megmérették vércukor szintjüket, vérnyomásukat.
Dietetikus szakemberek álltak rendelkezésre jó
tanácsokkal az egészséges táplálkozás vonatkozásában. A tanácsadás mellett testzsír százalékmérést is
végeztek, mellyel megtudhattuk, hogy a testünk hány
százalékát alkotja zsír, avagy mennyi is az ideális testzsír százalék.
Külön program volt a mozgáskultúra fejlesztése
a gyakorlatban. A mozgásszervi megbetegedésekkel
gyakran találkozhatunk a mindennapok során, mivel
a lakosság körülbelül 15-20%-át érinti. Bármely korosztály mindennapjait megkeserítheti, de fõképp az
idõsebb korúakat, illetve az aktív sportolókat és túlsúllyal rendelkezõket sújtja. A legtöbb mozgásszervi megbetegedés megelõzésének, kezelésének a sikerességének kulcsa a megfelelõ gyógytorna.
Gerebenics-Szín Rózsa
mentálhigiénikus
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház
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