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KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS VÁLASZTÁS 2019.

Soós Lajosné – intenzív szakasszisztens, BMKK Intenzív Osztály

Intézményünkben eddig közalkalmazotti tanács
(KT) nem mûködött, ezért Alapszervezetünk Veze-
tõ Testülete 2019. szeptember 19-én megtartott ülé-
sén a választásokra vonatkozó MT, a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló törvény és a szakszervezet ez-
zel kapcsolatos hatás- és jogkörének ismeretében
kezdeményeztük és vállaltuk a közalkalmazotti ta-
nács választásával kapcsolatos feladatokat.

A 2019. október 2-án megtartott testületi ülésen
megválasztottuk a héttagú Választási Bizottságot:

Elnök:
Soós Lajosné

Tagok:
Bajkán László
Mészáros Irma
Mitykó Judit
Pádvai Mária
Suhajda János dr.
Váradiné Szatai Éva

Meghatározásra kerültek a bizottság feladatai,
döntéshozatali rendje, valamint a határidõk.

2019. november 19-én megtörtént a jelöltállítás,
melynek során húsz tag került fel a jelölõlistára, 14
tag a Pándy Kálmán, 6 tag a dr. Réthy Pál Tagkór-
ház munkatársai közül. Közülük kellett megválasz-
tani a 13 tagú Közalkalmazotti Tanács tagjait.

A tíztagú szavazatszedõ bizottság segítségével 2019.
december 10-én sikeresen megtörtént a választás.

A Békés Megyei Központi Kórház Közalkalmazotti Tanácsának megválasztott tagjai:

Elnök:
dr. Sztán János

Tagok:
Balogh Zsuzsanna
Bundik Lászlóné
Csikósné Mácsok Erzsébet
Farnas Ferenc
Hrabovszki György
Kiss Mihály Sándorné
Piti Csaba

Rózsavölgyi Katalin dr.
Rus-Gal Gabriela dr.
Tóth Tünde dr.
Tövishátiné Hanusz Magdolna
Várkonyi Ágnes

Póttagok:
Fenyvesi Csilla
Gyebnárné Szívos Julianna

BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ
KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS VÁLASZTÁSA

2019. december 10.

A szavazólapra felkerült jelöltek:
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A rendelkezések szerint az intézményekben a
közalkalmazottak által közvetlenül választott közal-
kalmazotti tanács gyakorolja a részvételi jogokat a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló
közalkalmazottak közössége nevében.

A közalkalmazotti tanács feladata a közalkalma-
zotti jogviszonyra vonatkozó szabályok megtartásá-
nak figyelemmel kísérése.

A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége

A közalkalmazotti tanács feladatának ellátása
érdekében jogosult tájékoztatást kérni és az ok meg-
jelölésével tárgyalást kezdeményezni, amelyet a mun-
káltató nem utasíthat el.

A munkáltató félévente tájékoztatja a közalkal-
mazotti tanácsot

– a gazdasági helyzetét érintõ kérdésekrõl,
– a munkabérek/illetmények változásáról, a bérki-

fizetéssel összefüggõ likviditásról, a foglalkoz-
tatás jellemzõirõl, a munkaidõ felhasználásáról,
a munkafeltételek jellemzõirõl,

– a munkáltatónál foglalkoztatott közalkalmazot-
tak számáról és munkakörük megnevezésérõl,

– a munkáltató legalább félévente köteles tájékoz-
tatni a közalkalmazotti tanácsot a részmunka-
idõs és a határozott idõre szóló foglalkoztatás
helyzetének alakulásáról.

A közalkalmazotti tanács félévente tájékoztatja
tevékenységérõl a közalkalmazottakat.

Együttdöntési jog

A munkáltató és a közalkalmazotti tanács közö-
sen dönt a jóléti célú pénzeszközök felhasználása te-
kintetében.

A munkáltató véleménykérési kötelezettsége

A munkáltató döntése elõtt legalább tizenöt nap-
pal kikéri a közalkalmazotti tanács véleményét a köz-
alkalmazottak nagyobb csoportját érintõ munkálta-
tói intézkedések és szabályzatok tervezetérõl.

E rendelkezés alkalmazásában munkáltatói intéz-

A KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS FELADATA ÉS JOGKÖRE

Dr. Tóth Tünde – vezetõ asszisztens
Békés Megyei Központi Kórház Szeghalmi Telephely Rendelõintézet

kedésnek minõsül különösen
– a munkáltató átszervezése, átalakítása, szerve-

zeti egység önálló szervezetté alakítása,
– termelési, beruházási program, új technológia

bevezetése, a meglévõ korszerûsítése,
– a közalkalmazottra vonatkozó személyes adatok

kezelése és védelme,
– a közalkalmazott ellenõrzésére szolgáló techni-

kai eszköz alkalmazása,
– az egészséges és biztonságos munkafeltételek ki-

alakítására szolgáló, a munkabalesetek, valamint
a foglalkozási megbetegedések megelõzését elõ-
segítõ intézkedés,

– az új munkaszervezési módszer, valamint a tel-
jesítménykövetelmény bevezetése, módosítása,

– a képzéssel összefüggõ tervek,
– a foglalkoztatást elõsegítõ támogatások igénybe-

vétele,
– az egészségkárosodást szenvedett vagy a megvál-

tozott munkaképességû közalkalmazottak reha-
bilitációjára vonatkozó intézkedések tervezete,

– a munkarend meghatározása,
– a munka díjazása elveinek meghatározása,
– a munkáltató mûködésével összefüggõ környe-

zetvédelmi intézkedés,
– az egyenlõ bánásmód követelményének megtar-

tására és az esélyegyenlõség biztosítására irá-
nyuló intézkedés,

– a családi élet és a munkatevékenység összehan-
golása,

– munkaviszonyra vonatkozó szabályban megha-
tározott egyéb intézkedés.

Munkáltató személyében bekövetkezõ változás
A munkáltató személyében bekövetkezõ válto-

zás esetén az átadó és az átvevõ munkáltató legké-
sõbb a változást megelõzõen tizenöt nappal tájékoz-
tatja a közalkalmazotti tanácsot a változás

– idõpontjáról vagy tervezett idõpontjáról,
– okáról,
– a közalkalmazottakat érintõ jogi, gazdasági és

szociális következményeirõl.
A fent meghatározott idõpontban az átadó és az

átvevõ munkáltató – megállapodás megkötése érde-
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kében – tárgyalást kezdeményez a közalkalmazotti
tanáccsal a közalkalmazottakat érintõ tervezett in-
tézkedésekrõl.

A tárgyalásnak ki kell terjednie az intézkedések
elveire, a hátrányos következmények elkerülésének
módjára, eszközére és e következmények enyhítését
célzó eszközökre.

Tartózkodás a sztrájktól

A közalkalmazotti tanács a munkáltatónál szer-
vezett sztrájkkal kapcsolatban pártatlan magatartás-
ra köteles, sztrájkot nem szervezhet, a sztrájkot nem
támogathatja, és nem akadályozhatja. A közalkalma-
zotti tanács sztrájkban részt vevõ tagjának megbíza-
tása a sztrájk idejére szünetel.

A közalkalmazotti szabályzat

A közalkalmazotti tanács a Kjt.-ben meghatáro-
zott jogai körében a munkáltatóval együttesen meg-
alkotja a közalkalmazotti szabályzatot. A közalkal-
mazotti tanács és a munkáltató kapcsolatrendszerét
érintõ egyes kérdések a közalkalmazotti szabályzat-
ban állapíthatók meg.

A közalkalmazotti szabályzat határozott idõre,
de legfeljebb a közalkalmazotti tanács megbízatásá-
nak tartamára köthetõ.

A közalkalmazotti szabályzat három hónapos
felmondási idõvel felmondható.

A közalkalmazotti szabályzat megszûnik a köz-
alkalmazotti tanács megszûnésével.

A közalkalmazotti szabályzat a közalkalmazot-
tak jogait, kötelezettségeit nem szabályozhatja, ilyen

rendelkezéseket kizárólag a szakszervezet és a munkál-
tató által kötött kollektív szerzõdés tartalmazhat!

– A közalkalmazotti tanács a munkáltatóval tör-
ténõ tárgyaláskor az intézménnyel közalkalma-
zotti jogviszonyban álló összes dolgozót képvi-
seli, a dolgozók részvételi jogát testesíti meg az
intézmény irányításában, vagyis alapvetõ felada-
ta, hogy a döntések elõkészítésénél megjelenít-
se a dolgozók véleményét, érdekeit.

– A közalkalmazotti tanács tagjai egy-egy munkál-
tatói elõterjesztés kapcsán kötelesek a dolgozók
körében elõzetes véleménykérést folytatni, sõt
a dolgozók vagy a tanács tagjainak javaslatára
egyes esetekben az adott témáról közalkalma-
zotti értekezletet kell összehívni.

– A közalkalmazotti tanács köteles rendszeresen
beszámolni szóban a dolgozóknak a tanács te-
vékenységérõl.

– A közalkalmazotti tanács az egész közalkalma-
zotti közösséget (vagyis minden közalkalmazotti
jogviszonyban állót együtt) képviseli, ezért egye-
di ügyekkel, problémákkal csak akkor tud fog-
lalkozni, ha azok a közalkalmazottak nagyobb
csoportját is érintik. A közalkalmazottak na-
gyobb csoportja a közalkalmazottak 20 száza-
lékát jelenti.

A közalkalmazotti tanács és a szakszervezet egy-
más mellett mûködõ, egymást erõsítõ szervek,
együttmûködésük a munkavállalók minél szélesebb
körû részvételi és érdekképviseleti jogát testesítik
meg.

§
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Intézetünk 2020-ban új angol és magyar nyelvû
adatbázisok elõfizetésével segíti munkatársaink tu-
dományos aktivitását, szakmai tájékozódását. Az el-
múlt évekbõl már jól ismert Ebsco Academic Search
Complete adatbázis mellett idén a Lippincott Williams
and Wilkins (LWW) és a BMJ Case Reports tartal-
mak segítik hozzá a felhasználókat a világirodalmi
kitekintéshez, a naprakész szakirodalom eléréséhez.

Az angol nyelvû keresõk mellett a már szintén
hosszú évek óta használt Akadémiai Kiadó magyar
nyelvû folyóiratcsomagja kínál számos teljes szöve-
gû orvosi és egészségügyi folyóiratcikket. Ezen túl
az Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) és a Ma-
gyar Elektronikus Referenciamû Szolgáltatás

(MeRSZ) is jelentõs segítséget nyújt a keresés-
ben, kutatómunkában, tanulásban.

EBSCO Academic Search Complete

Az Ebsco Academic Search Complete a világ
egyik értékes és átfogó teljes szövegû multi-
diszciplináris tudományos adatbázisa, amely több
mint 7300 lektorált folyóiratot tartalmaz. A teljes
szövegû tartalmon felül ez az adatbázis több mint 12
500 folyóirat, valamint összesen több mint 13 200 ki-
advány, köztük monográfiák, beszámolók, konferen-
cia-elõadások stb. indexelését és kivonatait kínálja.
Az adatbázis 1887-ig visszamenõen tartalmaz PDF-
es tartalmakat, a teljes szövegû anyagok többsége
natív (kereshetõ) PDF-formátumú. Kereshetõ hivat-
kozott referenciák állnak rendelkezésre több mint
1400 lektorált folyóirathoz.

Az Ebsco adatbázishoz az elmúlt évek során IP
cím alapján kapcsolódott intézetünk, de sok munka-
társunk kért egyéni, ú.n. távoli elérést saját azono-
sító alapján. Ezek az azonosítók 2020-ban már nem
használhatók, ezért minden felhasználónak szüksé-
ge lesz új, távoli elérést biztosító egyéni azonosító-
ra, melyet az Orvosi Könyvtárban igényelhet.

AZ ORVOSI KÖNYVTÁR HÍREI

2020: ÚJ SZAKIRODALMI CSATORNÁK A NAPRAKÉSZ ISMERETEKÉRT

Kárpátiné Tölgyesi Ágnes – szakkönyvtáros
Békés Megyei Központi Kórház Orvosi Könyvtára

Keresési tippek az Ebsco adatbázis használatá-
hoz

Számos hasznos tipp található a keresõ felüle-
ten, amelyek segítségével javíthatók a keresési ered-
mények. Például használhatók logikai operátorok a
keresési kifejezések összekapcsolására; és / vagy a
keresés egy adott címre korlátozható.

Logikai operátorok
Elõfordulhat, hogy a keresés túlságosan általá-

nos (az eredmények túl sok találatot tartalmaznak)
vagy túlságosan specifikus (az eredmények túl kevés
találatot mutatnak). A keresés finomhangolására az
AND, OR, és NOT operátorok segítségével össze-
kapcsolhatók a keresési kifejezések. Ezek az operá-
torok segítenek a keresés szûkítésében vagy bõvíté-
sében, hogy jobban kifejezzék a keresett fogalmat és
gyorsan megtalálják a szükséges pontos információ-
kat.

Az „ÉS” operátor használata: Ha túl általános
a keresõ kifejezés, akkor több kifejezés összeilleszt-
hetõ az „ÉS” gombbal. A kulcsfogalmak összefûzé-
sével tovább szûkíthetõ a keresés és csökkenthetõ az
eredmények száma.

A „VAGY” operátor használata: A keresés ki-
bõvítése érdekében a „VAGY” operátor segítségével
összekapcsolhatók a kifejezések. A „VAGY” gomb-
bal a feltételek összekapcsolásához sok témában ta-
lálhat dokumentumokat.

A „NEM” operátor használata: A keresés szû-
kítése érdekében a „NEM” operátor segítségével
összekapcsolhatunk szavakat. Ez az operátor segít
kiszûrni azokat a konkrét témákat, amelyeket nem
kíván belefoglalni a keresésbe.

Lippincott Williams and Wilkins (LWW)

A Lippincott az orvosok, ápolók, szakorvosok
és hallgatók szakmai egészségügyi információinak
vezetõ nemzetközi kiadója, amely alapvetõ informá-
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ciókat nyújt különféle nyomtatott és elektronikus
formátumokban, a folyóiratoktól és a könyvektõl a
digitális megjelenésig. A megfelelõ információkkal a
megfelelõ idõben magabiztosabban hozhatók jobb
döntések – a betegek, az egészségügyi közösség és a
karrier szempontjából.

Az egészségügyi szakemberek, kutatók, oktatók
és hallgatók szerte a világon támaszkodnak megol-
dásaira. Tartalmát szakértõk írják és vizsgálják felül,
mely így hiteles és a rendelkezésre álló legjobb bi-
zonyítékokon alapul. Nagy teljesítményû eszközök és
technológiák révén érhetõ el, amelyek segítségével
gyorsan hozzáférhetõk a szükséges információk –
tantermi tanulás, tanítás, betegek kezelése, vagy ku-
tatás során.

A gyakorló egészségügyi szakembereknek gyors
klinikai döntéseket kell hozniuk.

A Lippincott Advisor, a Lippincott Solutions, az
5 perces Consult sorozat, a vizuális és a zseb útmu-
tatók, valamint még sok más forrás támogatja a kri-
tikus döntéseket azáltal, hogy a legfrissebb protokol-
lokat, eljárásokat és diagnosztikai információkat szol-
gáltatja. Válassza ki szakmáját, és keresse meg a
Lippincott címeket, eszközöket és formátumokat,
amelyekre épp szüksége van.

BMJ Case Reports – a világ legnagyobb klinikai
esettanulmány-gyûjteménye

Az adatbázis által feldolgozott szakterületek, tar-
talmak linkjei:

Allergy – see Immunology
Anaesthesia
Arrhythmias
Cardiomyopathy
Cardiovascular medicine
Cardiovascular system
Clinical diagnostic tests
Complementary medicine
Congenital heart disease
Contraindications and precautions
Corrections
Dentistry and oral medicine
Dermatology
Diagnostics
Drug interactions
Drug therapy related to surgery
Drugs and medicines
Drugs: Cardiovascular system
Ear, nose and throat
Ear, nose and throat/otolaryngology
Echocardiography
Editor’s choice
Emergency medicine

Endocrine system
Endocrinology
Eye
Findings that shed new light on the possible

pathogenesis of a disease or an adverse
effect

Gastroenterology
Gastrointestinal system
General guidance on prescribing
General practice / family medicine
Genetics
Geriatric medicine
Global health
Haematology (drugs and medicines)
Haematology (incl blood transfusion)
Heart failure
Hypertension
Images in...
Immunological products and vaccines
Immunology (including allergy)
Infections
Infectious Diseases
Intensive care
Interventional cardiology
Ischaemic heart disease
Learning from errors
Malignant disease and immunosuppression
Medical student electives
Myth exploded
Neurology
New disease
Novel diagnostic procedure
Novel treatment (new drug/intervention;

established drug/procedure in new situation)
Nursing
Nutrition and metabolism
Obstetrics and gynaecology
Oncology
Open access
Ophthalmology
Orthopaedics
Other full case
Pacing and electrophysiology
Paediatrics
Pain (anaesthesia)
Palliative care
Pathology
Pharmacology and therapeutics
Prison medicine
Psychiatry
Radiology
Radiology (diagnostics)
Rare disease
Rehabilitation medicine
Reminder of important clinical lesson
Renal medicine
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Respiratory medicine
Rheumatology
Sexual health
Sports and exercise medicine
Surgery
Surgical diagnostic tests
Textbook Cases
Unexpected outcome (positive or negative)

including adverse drug reactions
Unusual presentation of more common disease/

injury
Urology
Valvar diseases
Venous thromboembolism
Video reports

Nyílt hozzáférés a BMJ-n
A kutatás ingyenes felhasználásának megkönnyí-

tése elsõdleges fontosságú az orvosi kutatás elõmoz-
dítása és az egészségügyi szakemberek számára a
jobb döntések meghozatalának lehetõvé tétele szem-
pontjából. A BMJ lehetõséget kínál szerzõknek, in-
tézményeknek és finanszírozóknak nyílt hozzáféré-
sû kutatások közzétételére folyóirataiban, ideértve a
The BMJ kiemelt folyóiratot.

A nyílt hozzáférés nagyszerû módja annak, hogy
megosszák kutatásaikat a tudományos világgal, és
felgyorsítsák a tudományos felfedezések megszüle-
tését. A BMJ úttörõ kiadója ennek a törekvésnek.
Kiemelt folyóiratában, a BMJ-ben 2011-ben elindí-
totta elsõ és legnagyobb nyílt hozzáférésû orvosi fo-
lyóiratát, a BMJ Open-t. Az innovációt továbbra is
támogatja a BMJ Open Science folyóirat révén,
amelynek célja a pre-klinikai kutatás minõségének
javítása.

A nyílt hozzáférés közzétételének elõnyei:
– Globális láthatóság: Az indexelés olyan nagy bib-

liográfiai adatbázisokban, mint például a
PubMed és a Web of Science, biztosítja, hogy
kutatása könnyen megtalálható és idézhetõ le-
gyen

–  Prestige: folyóiratainkat a megbízható BMJ már-
ka fémjelzi, és sokan társtulajdonban vannak,
vagy kapcsolatban állnak a jó hírû tudományos
társaságokkal

– Minõség: A BMJ folyóiratok külön fõszerkesz-
tõvel és nemzetközi szerkesztõséggel rendelkez-
nek a szigorú szakértõi értékelés és a legmaga-
sabb tudományos közzétételi szabványok bizto-
sítása érdekében

Számos lehetõség áll rendelkezésre a kutatás
nyílt hozzáférésének biztosítására: választható a köz-
zététel a BMJ-ben, az egyik teljesen nyílt hozzáféré-
sû folyóiratban vagy bármelyik hibrid folyóiratában.

Akadémiai Kiadó magyar nyelvû
folyóiratcsomagja

Az Akadémiai Kiadó 57 nemzetközi és 17 hazai,
döntõ többségükben magyar fõszerkesztõk által irá-
nyított lapot tartalmazó csomagja széles merítésben
közli a természet- és társadalomtudomány legválto-
zatosabb területeinek új eredményeit. A magyar ku-
tatók kedvelt publikációs fórumának számító lapok
kivétel nélkül referáltak, nagy részük impaktfaktorral
rendelkezik, néhányuk pedig az adott tudományte-
rület világszinten is legjelentõsebb folyóiratává nõtt.

2019-tõl a korábbi Orvosi Folyóiratcsomag lap-
jai is ebbe a csomagba kerültek. A szolgáltatás in-
tézményen belülrõl IP-azonosítással érhetõ el.

Arcanum Digitális Tudománytár (ADT)

Magyarország legnagyobb és folyamatosan bõvü-
lõ digitális periodika adatbázisa a teljesség igényével
teszi hozzáférhetõvé több száz hazai periodika cik-
keit, tartalmában tudományos és szakfolyóiratok,
heti- és napilapok, valamint lexikonok és tematikus
könyvgyûjtemények legjava érhetõ el.

Milyen elõnyöket kínál az ADT digitális könyvtár?
– Bárhonnan, bármikor hozzáférhetünk a tartal-

makhoz, így rengeteg idõt és energiát spórolha-
tunk meg;

– Nem kell könyvtárról könyvtárra járni;
– A bibliográfiai adatok mellett a teljes szövegben

lehet keresni, így sokkal több információhoz jut-
hatunk hozzá azonnal. Olyanokhoz is, amikrõl
esetleg eddig nem volt tudomásunk;

– Napilapokban és közlönyökben kereshetünk,
ami egy hagyományos könyvtárban összehason-
líthatatlanul nehezebb.

– A találati listákon keresztül könnyen átlátjuk
egy-egy téma teljes szakirodalmát, így önállóan
is nekivághatunk egy alapkutatásnak; (hogyan
kezdjünk hozzá egy dolgozat megírásához, mi-
lyen szakirodalomhoz nyúljunk, ez a legnehe-
zebb egy diák vagy kezdõ kutató számára)

– Egyszerûen és gyorsan tudunk kimásolni, lemen-
teni a számunkra fontos szövegrészeket, a hoz-
zájuk tartozó pontos hivatkozásokkal együtt.

Tudományos folyóiratok az oktatás és kutatás
szolgálatában

Az ADT-ben teljes szövegûen kereshetünk a leg-
több hazai tudományos folyóirat minden valaha meg-
jelent lapszámára, így mind a diákoknak, mind pe-
dig a kutatóknak lehetõséget teremt az adatbázis
arra, hogy bárhonnan kényelmesen hozzáférjenek az
õket érdeklõ cikkekhez, tanulmányokhoz. A kívánt
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szövegrészeket hivatkozással együtt egyszerûen ki-
emelhetik, vagy elmenthetik. A kifinomult keresõ-
programmal pedig sokkal több információt, releváns
tanulmányt fognak megtalálni, mint egy hagyomá-
nyos könyvtári bibliográfiai adatbázisban. Jelenleg
több mint 400 folyóirat áll rendelkezésre a történet-
tudománytól az irodalmon, mûvészeten, pedagógián
át egészen a jog-, mérnöki, természet- vagy orvos-
tudományig.

Magyar Elektronikus Referenciamû Szolgáltatás
(MeRSZ) – az Akadémiai Kiadó online könyvtára.

Magyar nyelvû tudományos alapmûvek, összefog-
laló kézikönyvek, felsõoktatási tankönyvek elektro-
nikus gyûjteménye, amely több száz mû teljes tartal-
mának online elérését biztosítja, s ez a szám folya-
matosan bõvül. A MeRSZ platform tudása messze
felülmúlja a jelenleg ismert egyéb e-könyves megol-
dásokét. A MeRSZ minden eszközön és környezet-
ben reszponzív, egységes megjelenést nyújt külön
applikáció letöltése nélkül, használatához mindössze
egy böngészõre és internetkapcsolatra van szükség.

Az online megjelenés lehetõséget teremt a köny-
vek folyamatos frissítésére, hogy a hallgatók és ol-
vasók mindig naprakész tartalmakat használhassa-
nak.

A platform kiemelt funkciói:
– kényelmes keresési lehetõségek: szótövezõ és

több mûvet érintõ keresés
– kategóriaválasztás tudományágak szerint

– könyvjelzõk, egyéni jegyzetek elhelyezése
– dokumentumrészek másolása vagy nyomtatása –

akár a jegyzetekkel együtt
– kereszthivatkozások kezelése
– hivatkozások gyors beszúrása: a rendszer gomb-

nyomásra felkínálja az adott szövegrész pontos
bibliográfiai leírását két formátumban (Harvard
és Chicago), amely hivatkozásként bemásolha-
tó egy külsõ dokumentumba

A tartalombõvítés során legfõbb szempont, hogy
a felhasználók szükségleteit megismerve olyan mû-
vek kerüljenek feltöltésre az adatbázisba, melyek az
egyes intézmények gyakorlatában fontos szerepet
kapnak.

Villámgyors segítség kutatáshoz, szakdolgozatírás-
hoz, tanuláshoz

– kényelmes keresési lehetõségek: keresés az
összes mû teljes szövegében, szótövezõ funkci-
óval

– kategóriaválasztás: böngészés a dokumentumok
között tematika alapján, több tudományterüle-
ten

– könyvjelzõk elhelyezése, jegyzetek készítése,
majd nyomtatása

– dokumentumrészek másolása vagy nyomtatása –
akár a jegyzetekkel együtt

– hivatkozások gyors beszúrása: a rendszer gomb-
nyomásra felkínálja az adott szövegrész pontos
bibliográfiai leírását
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A Békés Megyei Központi Kórházban mûködõ
Orvosi Könyvtárat minden olyan munkatársunk is-
meri és használja, akinek igénye/szüksége van szak-
irodalomra napi munkájához vagy tudományos tevé-
kenységéhez. A szakkönyvtárba azonban idõrõl idõ-
re bekopognak betegek is, akiknek a gyógyulás nap-
jaiban is szükségük van (lenne) tartalmas kikapcso-
lódásra, például egy jó könyv társaságában. A koráb-
ban nagyon népszerû e-Magyarország szolgáltatás
napjainkra sajnos már megszûnt, így még nagyobb az
igény a tartalmas idõtöltésre a „kényszerpihenõjü-
ket” töltõ betegeknek.

Felismerve ezt az igényt – és nap mint nap talál-
kozva vele –  évek óta örömmel fogadom be az ado-
mány (hagyatékból származó vagy csak megunt,
szükségtelenné vált) könyveket, hogy gondos válo-
gatás, rendezés után felajánljam az osztályoknak. A
felkínált könyvek tartalma heterogén, ahogy a külön-
bözõ osztályokon fekvõ betegek érdeklõdése is,
ezért bõven van választék, színes a paletta: regények,
történelmi, gasztronómiai, kézmûves és útikönyvek
sokasága várja, hogy az adott osztályra kerülve ki-
kapcsolódást nyújtson a gyógyulásra várakozóknak.

IRODALMI ÉLMÉNYT A BETEGEKNEK!

MINÕSÉGI IDÕ A GYÓGYULÁSRA VÁRVA

Tisztelettel ké-
rem az osztályvezetõ
fõorvosokat és fõnõ-
véreket, hogy mérle-
gelve a lehetõséget
jelezzék igényüket a
felkínált könyvekre.
Mindössze egy polc,
kis szekrény egy jól
megválasztott helyen
a közösségi térben és
máris sokat javítunk
a betegek komfort-
érzetén. Otthono-
sabban érzik magu-
kat és nagyobb türe-
lemmel viselik beteg-
ségüket és a gyó-
gyulás folyamatát.
Miért ne tennénk
meg, hogy segítünk
nekik ebben, ha te-
hetjük? Élesszük újra a betegkönyvtár hagyományát
intézményünkben!

Érdeklõdésüket a következõ elérhetõségeken várom:
e-mail: tolgyag@bmkk.eu

telefon: 6626-os mellék

Kárpátiné Tölgyesi Ágnes – szakkönyvtáros
BMKK Orvosi Könyvtára
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Az Egészségedre Egyesület támogatásával a
Pándy Kálmán Kórház munkatársai 2019 decembe-
rében Zakopaneba jutottak el. A település a kará-
csonyi idõszakban kedvelt turisztikai állomás, hiszen
a Lengyelországban, a Magas-Tátrában fekvõ város
gyönyörû képet ad a hóval borított dombokkal. Dél-
rõl a Tátra erdõsége, északról pedig a Gubalówka
hegyvonulata zárja közre.

December 14-én a csapat a kora hajnali órákban
indult közel 8 órás útjára. Ezt követõen ebéd után
elfoglaltuk szálláshelyünket, majd rövid pihenõ után
útnak indultunk a Szent Kelemen fatemplom meg-
tekintésére. A templom még a 19. században épült,
egyszerû szerkezetû építmény, mely a népi-barokk
stílust képviseli. Belsejét faszob-
rok díszítik, melyek élethûen hat-
nak a látogatókra. Ezután a Kivá-
lók temetõje felé vettük az irányt,
amely közvetlenül a templom mel-
lett helyezkedik el. Ezen a helyen
nyugszanak – a zakopanei lakosok
nagy része mellett – azoknak a
gurál családoknak a tagjai, akik
sokat tettek a turizmus fellendíté-
séért a városban. A kora esti
órákban a Fordított házat csodál-
tuk meg, melynek számomra na-
gyon érdekes volt a kivitelezése,
valamint ámultba ejtõ a fejjel lefelé
megtervezett ház belseje. Vacsora

ADVENT ZAKOPANE-BAN

elõtt a csapat még szabadprogram ke-
retében a Krupówki utca bazár-ren-
getegének, valamint a nyüzsgõ adven-
ti forgatagnak lehetett a részese. A
Wawel csokibolt nagyon kedvelt állo-
mása volt ennek a sétának. Vacsora
után mindenki elvonult kipihenni az
utazás és a kirándulás fáradalmait.

Másnap a reggeli után az egész
csoport felment a Gubalówka hegyre,
melynek legmagasabb pontja 1123
méter. A sikló, mely a síközpontból
(nyáron bobpálya, kalandpark) in-
dult, kb. három perc alatt felvitt min-
ket, a kilátás innen az Északi-
Tátraaljára káprázatos volt. Rövid
sétát tettünk a csúcson, ahol ismét

bazársor várt minket. Miután leértünk a siklóval, a
Sajtpiacon találtuk magunkat. Itt a kistermelõk árul-
ták a saját készítésû sajtokat, lekvárokat, mézeket és
gombákat. Az élelmiszerárusok mellett megjelentek
ruhaárusok, szõttest készítõk is. Mindenki az érdek-
lõdésének megfelelõen válogathatott az árucikkek kö-
zül. Ebédtájt lehetõség volt kipróbálni a helyi forralt
borokat, gofrikat, grillezett sajtokat, az utcai árusok
kínálta lehetõségeket. 13 óra körül a csapat vissza-
indult Gyulára, ahová éjfél körül mindenki sikeresen
megérkezett.

Összességében elmondhatom, hogy nagyon élve-
zetes kiránduláson vettünk részt, számos látnivaló-
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nak lehettünk tanúi, érdekes volt megismerni a nép-
szerû turista város múltját, nevezetes épületeit, tra-
dicionális ételeit. Úgy gondolom, mindenki jól érze-
te magát. Nagyon köszönjük a szervezõknek, hogy
lehetõségünk nyílt erre a kirándulásra, valamint az
Egészségedre Egyesületnek, hogy támogatta az uta-
zásunkat. Köszönjük az idegenvezetõ felkészültségét,
illetve hogy minden kérdésünkre (ha volt) készsége-
sen válaszolt. Emellett köszönettel tartozunk a busz-

sofõrünknek, hogy biztonságban elvitt minket az
utunkon és alkalmazkodott a kéréseinkhez. Remél-
jük, hogy a jövõben hasonló élményekben gazdag ki-
ránduláson vehetnek majd részt a Pándy Kálmán
Kórház munkatársai az Egészségedre Egyesület ál-
tal.

Fesetõ Irén – intenzív terápiás szakasszisztens
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház Intenzív Osztály
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Az új év elsõ, talán leghidegebb hónapjában –
ahányszor akár csak átsiettünk a Pándy Galérián –
sokunknak okozott szívet-lelket melengetõ érzést az
a színkavalkád, amely a falakon látható képekbõl
áradt. E havi tárlatunk vendége Papp Mária munka-
társunk, aki a 2014-ben megalakult Gyulai Alkotó-
kör alapító tagja. Marika már gyermekkorában is
nagyon szeretett rajzolni, de a festészettel csak 2008-
ban kezdett barátkozni. Szakkörökben, alkotótábo-
rokban, szabadegyetemi elõadásokon és a Gyulai

PÁNDY GALÉRIA

2020. JANUÁR

Alkotók Baráti Körének tagjai között fejlõdött és
gyûjtötte ismereteit.

Olaj, akril és akvarell képeket készít, alkotásai
egyre kifinomultabbak és a szemünk láttára tökéle-
tesednek, hiszen már többször volt vendégünk cso-
portos kiállítások alkalmával.

Kedves Marika! Köszönjük, hogy képeiddel és
színeiddel melegséget, tavaszt varázsoltál nekünk a
januári télbe!
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Felhívás

Szeretettel hívjuk a kézmûvesség iránt érdeklõdõ munkatársakat,

hogy vegyenek részt az áprilisban megrendezésre kerülõ

HÚSVÉTI HANGULAT
címû kiállítás

megvalósításában, a Pándy galériában.

Az ünnephez illeszkedõ, bármilyen anyagból készült húsvéti

alkotásokkal szeretnénk feldíszíteni galériánkat.

Tervezünk egy közös tojásfát is állítani, melyhez szintén várjuk

munkatársaink kézmûves dekorációit.

Várjuk mindkét tagkórház valamennyi telephelyének dolgozóit,

munkakörtõl függetlenül.

Kérjük, hogy részvételi szándékukat legkésõbb

március 16-áig
jelezzék.

Jelentkezés és további információ:
Kuti Árpádné Romvári Évánál a 6575-ös melléken.


