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Jól látható, hogy a világjárvány a Házi Hírmon-
dó megjelenését nemcsak az elmúlt évben, de 2021-
ben is jelentõsen befolyásolja.  A pandémia szorítá-
sába zárt világban a hírek is nehezen jutnak el szer-
kesztõségünkbe.

Ez a kényszerû csend azonban kitûnõ lehetõség
a visszatekintésre, a múltidézésre. Két ilyen írás is
olvasható idei elsõ számunkban, mindkettõ történel-
mi jelentõségû, hiszen az egyik 50, míg a másik 120
év történetét gyûjtötte össze.

Dr. Taybani Zoltán, a békéscsabai dr. Réthy Pál
Tagkórház 3. Belgyógyászat 1. Endokrinológia Osz-
tályának vezetõ fõorvosa a Békés megyében 50 éve
fejlõdõ diabetológia történetét vetette papírra. Sok-
sok ismerõs név tûnik fel a gyulai, békéscsabai, oros-
házi, békési, mezõhegyesi, szarvasi gyógyító intézmé-
nyek történetében. Az összeállítás kissé rövidített
változata a Kempler Péter és Winkler Gábor szer-
kesztésében 2020 decemberében, a Tudomány Kiadó
gondozásában megjelent, A Magyar Diabetes Társa-
ság 50 éves története  címû kötet egyik fejezete. Ez-
úton köszönjük Tanár Úrnak, hogy a „vágatlan” vál-
tozatot, a teljes történeti áttekintést felajánlotta a
Házi Hírmondó számára.

A másik történeti összefoglalás az elõbbinél is
nagyobb idõszakot ölel fel. A gyulai kórház belgyó-
gyászati épületét 1900-ban adták át a betegek gyó-
gyítására, innen indul hát a történet, amely a dr.
Márk László szerkesztésében idén januárban meg-
jelent, A gyulai belgyógyászat története címû kötetben
látott napvilágot. A könyv végigvezeti az olvasót a
belgyógyászat egyes ágainak megszületésén, megala-
pítóinak bemutatásán át egészen a ma mûködõ bel-
gyógyászati területek és azok mûvelõinek megismer-
tetéséig. A kötetben megjelenik az elmúlt 120 év bel-
gyógyászainak bõséges szakirodalmi tevékenysége is.

BEKÖSZÖNTÕ

Már az elmúlt évben, a világjárvány elsõ hullá-
mának kezdetén a magyarországi helyzet áttekinté-
sére vállalkozott egyik munkatársunk, Hojcska Ág-
nes Erzsébet, aki elõzõ számunkban 2020 elsõ fél-
évének adatait gyûjtötte össze és mutatta be infor-
matív ábrák, grafikonok segítségéve, melyek jól
szemléltették az adott idõszak járványügyi helyzetét.
Ígéretet tett, hogy idén a 2020-as év második félévé-
nek járványhelyzetérõl is számot ad, ezt olvashatjuk
most a kiadványban. Sajnos munkája elsõ részének
közreadása óta már túl vagyunk a járvány második
hullámán, sõt épp a harmadik hullám felfutó szaka-
szát éljük meg, ami további elemzésre késztetheti a
szerzõt.

Gyula Város Önkormányzata 2017-ben hozott
rendelete szerint minden év január 31. a Gyulai Fel-
sõoktatás Napja. A jeles nap a kórházunk ápolóit,
szociális munkásait is képzõ Gál Ferenc Egyetem
Egészség- és Szociális Tudományi Kara szervezésé-
ben idén is megrendezésre került. Az eseményrõl dr.
Beke Szilvia, az intézet dékánhelyettese számol be.

Februárban a Magyar Ápolók Napját ünnepel-
jük Kossuth Zsuzsanna, a magyar ápolás alapjainak
megteremtõje tiszteletére. Ilyenkor köszöntik ápo-
lóinkat, jutalmazzák közülük a legkiválóbbakat és
ilyenkor mutatják be ápolóink, hogy a betegellátás
mellett komoly tudományos, szakirodalmi tevékeny-
séget is folytatnak.

A járványhelyzet idén ezt a rendezvényt is szûk
keretek közé szorította, de az elismerés azért nem
maradt el. Két kitüntetett ápolónkat örömmel mu-
tatjuk be a Házi Hírmondóban.

Idei elsõ számunk olvasásához is kellemes idõ-
töltést és jó egészséget kívánok!

Kárpáti Zoltánné Tölgyesi Ágnes
szerkesztõ
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A BÉKÉS MEGYEI FELNÕTT DIABETOLÓGIAI ELLÁTÁS TÖRTÉNETE

Dr. Taybani Zoltán PhD
osztályvezetõ fõorvos

Békés Megyei Központi Kórház, Dr. Réthy Pál Tagkórház
3. Belgyógyászat, 1. Endokrinológia Osztály

A békéscsabai kórházat 1864-ben a szarvasi szü-
letésû Dr. Réthy Pál fõorvos alapította, aki 1836-ban
szerzett orvosi diplomát a Pesti Egyetemen. A fel-
jegyzések szerint a kórház elsõ épülete a város haj-
dani szõlõskertjében álló csõszház volt. Az intézet
az évtizedek során számos új épülettel gazdagodott,
és fokozatosan kialakultak a szakmaspecifikus osz-
tályok. [1]

A békés megyei diabetológiai ellátás szempont-
ból meghatározó pillanat volt, amikor a békéscsabai
belgyógyászati osztály élére 1954. május 16-án meg-
érkezett a Szegedi Orvostudományi Egyetem Hetényi
Géza által vezetett I. sz. Belgyógyászati Klinikájáról
dr. Borbola József (1917–1998). Borbola fõorvos úr,
aki a 2. Magyar Hadsereg katonaorvosaként koráb-
ban megjárta a Don kanyart is, 1982-ig vezette az osz-
tályt. Az osztályos munka mellett gondot fordított
a területen, orvosi körzetekben folyó szakmai mun-
ka, a betegellátás szakmai színvonalának további
emelésére is. Rövid idõn belül megállapította, hogy
viszonylag sok a cukorbeteg mind az osztályon, mind
a körzetekben, és Békés megyében elsõként kezdte
megszervezni a cukorbetegek korszerû kezelését és
gondozását. Az elsõ ilyen gondozót Békéscsabán
1955-ben, a belgyógyászati osztályon alakította ki,
ahová az osztályról elbocsátott cukorbetegeket ren-
delte vissza ambuláns ellenõrzésre. Késõbb ebben a
munkában kitûnõ társra talált dr. Iványi János gyu-
lai belgyógyász osztályvezetõ fõorvos személyében.
Kettejük szervezõ munkája eredményeként az or-
szágban elsõként alakítottak ki egy egész megyét le-
fedõ cukorbeteg-gondozói hálózatot. Dr. Borbola
József elsõ tapasztalatait 1962-ben ismertette publi-
káció formájában, ekkor már 710 nyilvántartott cu-
korbetege volt [2, 3, 4].

A békéscsabai kórházrekonstrukció befejezése
után az addig 80 ágyas belgyógyászat osztály mellett
két 40 ágyas belgyógyászati osztályt alakítottak ki,
amelyek 1982 januárjában kezdték meg a mûködést.
A diabetológiai profil kialakítására az új, 40 ágyas II.
Belgyógyászat osztályon került sor, melynek vezetõje

1982–1983 között dr. Ferdinándy Kond volt. 1983–
1999 között dr. Szentgyörgyi Csaba (1939–2015) lát-
ta el az osztályvezetés feladatait és irányította a cu-
korbetegek ambuláns gondozását. Szentgyörgyi fõ-
orvos úr Lukácsi Lászlóné fõnõvér segítségével, Fajó
Pálné dietetikus bevonásával, valamint a késõbb
szakápolóvá lett Petrovszki Tünde és Gaál Ibolya
nõvérek és szakorvosok közremûködésével 2 alka-
lommal szerveztek Békéscsabán bentlakásos dia-
betes-edukációs programot 2-es típusú cukorbetegek
számára.

Dr. Péter József
(1952–2016) belgyó-
gyász, diabetológus fõ-
orvos kisebb megszakí-
tással 1999-2002 között
töltötte be a II. Belgyó-
gyászat osztályvezetõ
tisztségét. Péter fõor-
vos úr a Szegedi Or-
vostudományi egyetem
Általános Orvosi Ka-
rán szerzett 1977-ben
orvosi diplomát, ezt
követõen munkába lé-
pett és 2016-ban bekö-
vetkezõ haláláig, 39
éven keresztül a II.
Belgyógyászaton dol-
gozott, az osztály mindenkori közösségének megha-
tározó személyisége volt. A diabetológia alapjait a
1970-es évek végén Borbola József fõorvos úrtól ta-
nulta meg, aki nagy hatással volt rá egész pályafutá-
sa során. Nagyban támogatta késõbbi osztályvezetõ
kollégájának, dr. Gyimesi Andrásnak a diabetológiai
ellátás fejlesztését célzó törekvéseit, valamint segí-
tette a városi Diabetes Klub mûködését.

A II. Belgyógyászat vezetését 2002-2017 között
dr. Gyimesi András (1950–2017) fõorvos látta el, aki
orvosi diplomáját a Szegedi Orvostudományi Egye-
tem Általános Orvosi Karán 1976-ban szerezte meg.

Dr. Péter József
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Pályáját Gyulán, a Me-
gyei Kórház dr. Iványi
János által vezetett I.
Belosztályán kezdte,
ahol 25 évet töltött,
ezalatt belgyógyász,
endokrinológus, dia-
betológus szakképesí-
tést szerzett, 1996-tól
pedig õ vezette az osz-
tály endokrin-diabeto-
lógiai részlegét. Gyu-
lán korszerûsítette a
cukorbetegek die-
tetikai képzését, elér-
te, hogy a dietetikusok
bekapcsolódhassanak a
fekvõ- és járóbeteg-el-
látásba. A kórház egyik rehabilitációs intézményé-
ben, 2000-2002 között 12 ágyas speciális dia-
betológiai-endokrinológiai részleget alakított ki, ne-
véhez fûzõdik az elsõ gyulai diabetes-klub létreho-
zása. Gyulán négy alkalommal (1993-ban, 1995-ben,
1996-ban és 1997-ben) szervezett országos vonzáskör-
zetû diabetológiai postgraduális továbbképzést. 1997-
ben Békés megye vezetõ nõgyógyásza segítségével
teljes körû, megyei szintû terhességi diabetes szûrést
vezetett be. Gyulai évei alatt munkatársaival korsze-
rû klinikai diabetológiai gyakorlatot alakítottak ki,
melynek alapja a gondozásban a háziorvosokkal való
szoros kapcsolat felépítése volt, az integrált ellátási
módszert „megosztott gondozási modell”-nek nevez-
ték el. Az integrált ellátás azt jelenti, hogy a házior-
vos a szakellátóhely által támogatva és azzal együtt-
mûködve képes megfelelõ szintû gondozást biztosí-
tani a szövõdménnyel nem rendelkezõ 2-es típusú cu-
korbetegek számára. [4, 5] A modell szerint a szak-
ambulanciák fõ feladata az 1-es típusú és az inzulin-
nal kezelt vagy szövõdménnyel rendelkezõ 2-es típu-
sú, valamint gestatios cukorbetegek gondozása, az új
cukorbetegek regisztrálása, kezelésük beállítása,
konzultálása.

Gyimesi fõorvos úr hasonló koncepció alapján
2002-tõl Békéscsabán is megerõsítette és fejlesztet-
te a diabetológiai szakellátást, a „megosztott gondo-
zás” ma is hatékonyan mûködik a városban. Békés-
csaba kiemelt diabétesz szakellátó hely, oktatóköz-
pont, 2004-tõl a régió felnõtt inzulinpumpa centru-
ma lett. 2002-ben az osztály endokrin profillal bõvült,
tevékenységük elismeréseként az osztályt a Debre-
ceni Egyetem Endokrin Tanszéke, valamint a Szege-
di Tudományegyetem Endokrin részlege is endokrin
részképzésre akkreditálta. Többéves elõkészítés után
2012-ben külsõ támogatások segítségével sikerült fel-
újítani az öt helyiségbõl álló diabetes és endokrin

ambulanciát, ami kardiometabolikus szûrõcentrum-
ként, diabeteses láb ambulancia szûrõpontjaként és
edukációs központként is mûködött.

Dr. Gyimesi András Békéscsabán diabetológiai
iskolát alapított, folymatosan kitüntetett figyelmet
szentelt fiatal kollégái oktatására. 1992-2016 között
a Magyar Diabetes Társaság (MDT), valamint 2009-
tõl az Inzulinpumpa Munkacsoport vezetõségének
tagja volt, 1997-tõl 3 délkelet-magyarországi megye
területi referenseként is mûködött. Diabetológiai ér-
deklõdése a terápiás kérdések, krízisállapotok,
perioperatív kezelés mellett kiterjedt az endokrin
határterületekre, pszichológiai vonatkozásokra, kö-
zel 170 publikáció szerzõje vagy társszerzõje volt.
Kezdeményezésére indult el 1999-ben a Kelet-Ma-
gyarországi Diabetes Hétvége szakmai programja,
melynek folyamatosan “ügygondnoka”, három alka-
lommal szervezõje volt. 2014-ben Békéscsabán ren-
dezte meg a Magyar Cukorbetegek Országos Szövet-
sége világnapi programját. Gyimesi fõorvos úr 1996-
ban a „Magyar Diabetes Társaság diabetológus or-
vosa” elismerést, 2002-ben diabetológiai tevékenysé-
ge elismeréséül „Magyar Imre díjat”, 2011-ben a „Ke-
let-magyarországi diabetológiáért” plakettet, 2012-
ben a diabetológiai életmû-díjnak számító Pro
Diabetologia, 2015-ben a betegekért kifejtett erõfe-
szítéseiért Pro Aegrotis elismerést kapott, szakmai
munkásságáért 2012-ben a Magyar Érdemrend Lo-
vagkeresztje állami kitüntetését vehette át, 2017-ben
pedig a Békés megyei kollégák elismeréseként a Bé-
kés megye Orvosa kitüntetést kapta meg [6].

2016. áprilisában a gyulai és a békéscsabai kór-
ház egyesítésével megalakult az ország egyik legna-
gyobb egészségügyi intézménye, a Békés Megyei Köz-
ponti Kórház (BMKK). A Dr. Réthy Pál Tagkórház
diabetológia és endokrinológia profilú II. Belgyógyá-
szati Osztályának neve 3. Belgyógyászat, 1. Endok-
rinológia Osztályra változott. Az osztály jelenleg 30
ágyon mûködik, ebbõl 20 ágy az endokrinológiai, 10
a belgyógyászati betegek ellátására szolgál. A veze-
tõi feladatokat 2017 óta dr. Taybani Zoltán látja el,
aki orvosi diplomájának megszerzését követõen 2002-
ben csatlakozott az osztályhoz.

2002-2019 között az osztályon 6 endokrinológus
és 7 diabetológus kiképzése történt, négyen lettek
diabetes szakápolók, egy személy pedig podiátriai
képesítést szerzett. 2019-ben az osztályon 7 orvos
dolgozik: dr. Taybani Zoltán endokrinológus,
diabetológus, dr. Bótyik Balázs endokrinológus,
diabetológus, dr. Fehértemplomi Katalin endokrino-
lógus, dr. Veres-Bali Agneta belgyógyász szakorvos-
jelölt, dr. Nyitrai Ferenc belgyógyász szakorvosjelölt,
dr. Szerencsi Regina belgyógyász szakorvosjelölt, és

Dr. Gyimesi András
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dr. Csatári Gergõ rezidens orvos. Jelenleg a mun-
kát 12 ápoló segíti, köztük Farkas Éva fõnõvér,
Susánszkiné Szalkai Mariann és Petrovszki Tünde
rendelkezik diabetes szakápolói végzettséggel.

A valamennyi munkanapon mûködõ diabetológia
szakrendelésen az osztály orvosai mellett dr. Sprõber
Zita és dr. Tárnok Enikõ is rendel, mindketten en-
dokrinológus, diabetológus végzettségûek. A szak-
rendelõi munkát segíti két asszisztens, a podiátriai
végzettséggel is bíró Fekete Magdolna, valamint
Nyisztorné Árgyelán Klára, és Szabóné Tóth Mari-
ann adminisztrátor. A rendelésen jelenleg körülbe-
lül 4.400 cukorbeteget gondoznak, ami átlagosan évi
13.000 vizit keretében valósul meg.

Az elmúlt években a békéscsabai osztály orvo-
sai arra törekedtek, hogy ne csak megõrizzék, hanem
folyamatosan fejlesszék a diabetológiai ellátás szín-
vonalát. A diabetológia szakrendelés eszközparkja
2019-ben boka-kar index mérõvel gazdagodott, 2019.
április 17-én pedig a diabeteses láb ambulancia he-

lyén megnyitotta kapuit a Békés Megyei Neuropathia
Centrum, ami az ország 17. felnõtt betegeket ellátó
centruma lett. A centrumban a neuropathia hagyo-
mányos diagnosztikai eszközei mellett rendelkezés-
re áll egy a vékonyrost neuropathia korai felismeré-
sét segítõ Q-Sense készülék is. Az osztály ápolói és
orvosai rendszeresen vesznek részt hazai és nemzet-
közi továbbképzéseken, kongresszusokon. A mun-
kacsoport fõ érdeklõdési területe az inzulinpumpa-
kezelés finomra hangolása, a folyamatos szöveti
glükózmonitorok, telemedicinális eszközök, elektro-
nikus vércukornaplók használata. Az utóbbi években
a komplex inzulinkezelési rendszerek egyszerûsíté-
sének lehetõségeivel kapcsolatban mutatták be saját
tudományos munkáikat bel- és külföldön (MDT, IFD,
EASD, ATTD kongresszus stb.) poszterek, elõadá-
sok formájában, a közelmúlt munkájának eredmé-
nyeibõl angol nyelvû publikáció is született [7,8,9,10].
Az osztály szervezésében 2019 októberében Békés-
csabán került megrendezésre a XI. Kelet-Magyaror-
szági Diabétesz hétvége. A rendezvénynek elsõ al-
kalommal adott otthont a város.

A békéscsabai 1. Endokrinológia Osztály és Diabetológia Ambulancia orvoscsapata; elsõ sor (balról jobbra):
Dr. Szerencsi Regina, Dr. Veres-Bali Agneta, Dr. Taybani Zoltán, Dr. Tárnok Enikõ, Farkas Éva (fõnõvér),

hátsó sor (balról jobbra): Dr. Csatári Gergõ, Dr. Fehértemplomi Katalin, Dr. Nyitrai Ferenc,
dr. Sprõber Zita, Dr.Bótyik Balázs



BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ

2021. V2021. V2021. V2021. V2021. V. évfol. évfol. évfol. évfol. évfolyyyyyam 1. számam 1. számam 1. számam 1. számam 1. szám 77777

A szakmai feljõdés mellett a kollektíva törekszik
a „csapatépítésre” is. Gyimesi fõorvos úr vezette be
a nagyvizit elõtti teázást, amikor az orvosok röviden
megvitatják a napi aktualitásokat. Évente szerveznek
családi napot, ahol az osztály valamennyi dolgozója
családjával együtt vesz részt egy kiránduláson, de-
cemberben pedig egy közös évzáró vacsora keretén
belül együtt is megünneplik a karácsonyt.

Az 1846 óta mûködõ Gyulai Megyei Kórház éle-
tében a diabetológia szempontjából dr. Iványi János
(1924–2014) érkezése volt meghatározó jelentõségû.
Iványi fõorvos úr 1949-ben kezdte meg orvosi pálya-
futását Szegeden a Hetényi Professzor által vezetett
I. sz. Belklinikán, innen Jászberénybe, majd 1960-ban
Gyulára került, ahol osztályos háttérrel még ebben
az évben megindította az ambuláns cukorbeteg gon-
dozást. A gondozóban évente 250-300 új beteget vet-
tek nyilvántartásba, ez a szám 1995. végére 7404-re,
2000. végére pedig 8736-ra növekedett. [11]

Az évek folyamán változó számú, de leginkább
4-5, endokrinológia szakvizsgával is rendelkezõ or-
vossal, gyakorlott nõvérekkel, asszisztensekkel,
dietetikusokkal végezték cukorbetegeik ellátását. Az
1960-as indulás „hõskorszakában” a gyulai osztályon
kezelt és ambulánsan gondozott betegek számára
rendszeresen tartottak felvilágosító, továbbképzõ
megbeszéléseket filmbemutatással együtt. Egészség-
ügyi szabadegyetemeket szerveztek gondozottjaik
számára a TIT támogatásával. A 12 elõadásban fõ-
ként gyakorlati ismeretekrõl, a cukorbeteg minden-
napi életének megkönnyítésérõl, a betegek életmód-
járól és a gondozóval való kapcsolatáról volt szó, s
az elhangzottak hatásfokáról induláskor és befejezés-
kor írásos felmérésre is sor került. Dr. Iványi János
vezetésével az évek során Békés megyében egységes-
sé tették a cukorbetegek gondozását. A megjelent új
betegeket a gondozókban nyilvántartásba vették, ada-
taikat összegyûjtve, 5 éves idõszakonként publikál-
ták epidemiológiai adataikat. [2,12, 13]

Az 1970-ben megalakult Magyar Diabetes Tár-
saság II. Kongresszusát 1974. szeptember 25-27. kö-
zött dr. Iványi János Gyulán szervezte meg. [2] 1976-
ban hódmezõvásárhelyi kollégáival az országban el-
sõként számolt be a diabeteses ketoacidózis kisdó-
zisú inzulinkezelésével szerzett tapasztalataikról [14].
Élete során 477 közleményt és 5 könyvfejezetet írt,
kandidátusi értekezését „Részek a klinikai diabetoló-
gia egészébõl” címmel 1990-ben védte meg. Gyulán
diabetológiai iskolát alapított, évekig az MDT veze-
tõségének véleményformáló tagja volt, munkássága
elismeréséül 1996-ban Pro Diabetologia kitüntetést
kapott. [15]

Dr. Iványi János
nyugdíjba vonulása
után (1995) egy évig dr.
Deli László vette át az
osztály vezetését, majd
1996-tól dr. Pocsay Gá-
bor vezette az osztályt.
Nyugdíjazása után
(2009) dr. Dudás Mi-
hályt nevezték ki az
osztály irányítására.

A BMKK Pándy
Kálmán Tagkórház I.
sz. Belgyógyászati osz-
tálya jelenleg összesen
40 ággyal mûködik. Az
osztály egyik részlege
az Endokrinológia-Diabetológia, amely 10 szerzõdött
ágyon végzi a tevékenységét. A fekvõbeteg ellátás
mellett minden munkanapon párhuzamosan reggel 8
órától végzik járóbeteg-szakrendelésen az endokrin-
és a cukorbetegek ellátását, emellett az osztályon is
mûködik egy járóbeteg-szakrendelés. A gyulai
betegcentrikus szemléletû diabetológiai szakrendelés,
ill. gondozás 1960. június 1-jén indult. A diabeteses
betegek holisztikus ellátása érdekében többféle szak-
vizsgával és licenc vizsgával rendelkezõ szakorvos-
ok segítik a betegek ellátását: dr. Dudás Mihály en-
dokrinológus, diabetológus, hypertonológus, dr. Var-
ga Richárd endokrinológus, diabetológus, hyperto-
nológus, dr. Molnár Szabolcs nefrológus, diabetoló-
gus, hypertonológus, dr. Barabás Zsolt nefrológus,
diabetológus, dr. Gazdag Andrea endokrinológus,
dr. Bányai Tivadar endokrinológus, infektológus és
nyugdíjasként, részmunkaidõben dr. Pocsay Gábor
endokrinológus. (ha jól tudom, már nem dolgozik)
Az osztályon és a szakrendeléseken 3 diabetes szak-
ápoló (Luda-Mészáros Éva, Bátorfi Gabriella,
Ócsainé Madzel Margit) látja el a szükséges felada-
tokat.

Gyulán a 2000-es évek eleje óta rendszeresen
végzik a diabeteses láb szûrését. 2004-ben elindult a
polycystás ovarium szindrómában szenvedõ betegek
szûrése, ellátása. A betegek kivizsgálása és ellátása
kapcsán jó és gyümölcsözõ kapcsolat alakult ki a kór-
ház nõgyógyászat osztályával és a Kaáli Intézettel is.
Szintén a 2000-es évek elejére nyúlik vissza a
gestatios diabeteses betegek ellátása, 2006 óta pedig
inzulinpumpa kezeléssel is foglalkoznak.

Az osztály dolgozói az 1997-ben kezdõdött
klinikofarmakológiai tevékenységük során rendkívül
sok új ismeretre tesznek szert a betegek kezelésével
kapcsolatban. Folyamatosan 5-6 vizsgálat zajlik az

Dr. Iványi János
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osztályon mind az 1-es, mind a 2-es típusú cukorbe-
tegek bevonásával, ennek köszönhetõen számos új
terápiás lehetõséggel már a hazai forgalomba helye-
zés elõtt megismerkedhetnek. Részt vettek többek
között a PROACTIVE, az ADVANCE és a
RECORD vizsgálatokban, 2008 óta pedig különbö-
zõ CVOT vizsgálatok elvégzésére kapnak megbízá-
sokat.

Dr. Dudás Mihály és dr. Varga Richárd 2003. áp-
rilis 3-6. között Gyulán szervezte meg a Fiatal
Diabetológusok VI. Országos Találkozóját. A gyulai
kollektíva az elmúlt években hét alkalommal rendezte
meg a Gyulai Kardio-diabetológiai Napot, emellett
páratlan években a Gyulai Endokrin Szimpóziumot,
valamint 2001 óta minden évben a Gyulai Hypertonia
Napot is megrendezik. A gyulai kollégák az elmúlt
években számos elõadást tartottak a diabetológia és
endokrinológia gyakorlati kérdéseirõl. A szakterület
országos, regionális és helyi rendezvényein történõ
szerepvállalás mellett folyamatosan részt vesznek a
háziorvosok továbbképzésében is.

Orosházán 1969-
ben indult el a cukor-
betegek gondozása. Az
orosházi az ország
egyik elsõként mûködõ
diabetes szakellátó-
helye volt, ahol kezdt-
ben dr. Perjési László,
dr. Bene Béla, dr. Ko-
vács Irén orvosok és
Greksza Pálné asszisz-
tens végezték a gondo-
zást, a szakmai fel-
ügyeletet dr. Iványi Já-
nos látta el.

A kórházban mû-
ködõ szakellátóhelyet
1970-tõl dr. Kovács

Irén vezeti, aki 1998-ban diabetológus minõsítést
szerzett. 1996-tól dr. Fodor István is részt vesz a be-
tegek gondozásában, aki 2006-ban szerzett diabetoló-
gus minõsítést. A teamhez 2010-ben dr. Duray Ger-
gõ is csatlakozott, aki 2012-ben szerzett diabetológus
minõsítést.

1995-ben Greksza Pálnét Kozákné Don Katalin
asszisztens váltotta. A dietetikai szolgálat is meg-
kezdte mûködését, mind a járó-, mind a fekvõbeteg
osztályokon, akik azóta is oktatják a betegeket. 2000-
ben Kardosné Huszár Ildikó csatlakozott a teamhez,
fõállású edukátorként, aki mind a járó-, mind a fek-
võbeteg osztályokon végzett betegoktatást. 2018-ban

Bozsóné Horváth Ildikó is megszerezte az edukátori
végzettséget és átvette a fekvõbetegek oktatását. Je-
lenleg 3 dietetikus: Lászikné Kergyó Beáta, Gajdács
Krisztina és Oravecz Diána is tagja a cukorbetegek
gondozását végzõ csapatnak. A hét 5 napján van ren-
delés, napi 6 órában. Évente csaknem 6000 orvos-be-
teg találkozás történik.

A szakellátóhely munkatársai rendszeresen se-
gítenek szûrõvizsgálatokat végezni, oktatóként részt
vesznek a szakdolgozók képzésében, segítik a helyi
cukor klub munkáját, az edukátorok egyéni és cso-
portos edukációt tartanak a betegeknek. A gondo-
zó team többször mutatta be munkáját kongresszu-
sokon, és klinikai vizsgálatokban is részt vesz.

Mezõhegyesen a kórházban Hecsei Imre közre-
mûködésével 1973-ban, Szarvason 1979-ben, Mezõ-
kovácsházán 1988-ban, Szeghalmon 1991-ben alapí-
tottak diabetes ambulanciát. Békés megyében az
1990-es években 7 gondozó mûködött (Békéscsaba,
Gyula, Orosháza, Szarvas, Mezõhegyes, Szeghalom,
Mezõkovácsháza). Az 1990-es évek végén a gyulai
megyei kórház és a városi kórházak (Békéscsaba,
Orosháza) diabetes profilú belosztályos háttérrel,
valamint megfelelõ diagnosztikus és konziliárusi fel-
tételekkel is rendelkeztek. Dietetikus valamennyi in-
tézményben elérhetõ volt, de diabetes szakápoló,
képzett asszisztencia és megfelelõ rendelõkomple-
xum csak Gyulán állt folyamatosan rendelkezésre. A
kórházi háttérrel nem rendelkezõ szakellátóhelyek
felszereltsége is megfelelt az elvárható diagnosztikus
és kezelési igényeknek, bár elsõsorban belgyógyászati
szakrendelés keretében, illetve mellett mûködtek,
fontos konzultatív lehetõséget nyújtottak az alapel-
látásban dolgozók számára. [5]

Egy 1942-es feldolgozás szerint Békés megyében
akkor 210 cukorbetegrõl volt tudomás. Az ezredfor-
dulóra megyénk gondozóállomásai az indulástól szá-
mítva 30.446 új cukorbeteget regisztráltak [12].

Békés megyében napjainkban Békéscsaba, Gyula
és Orosháza mellett Békésen és Szarvason mûködik
felnõtt diabetológiai szakellátóhely. A gyermekek
gondozása a gyulai gyermekgyógyász szakellátó-
helyen történik.

A szarvasi szakrendelõben az 1990-es években
dr. Palov Katalin (1950-2015) végezte a cukorbete-
gek gondozását, ezt a feladatot 2006-ban dr. Illyés
Attila fõorvos, aneszteziológiai és intenzív terápiás
szakorvos, vette át, aki diabetológus szakképesítését
2006-ban, dr. Gyimesi András biztatására szerezte
meg. A szakrendelõ munkáját kezdettõl Reszegi Ni-
kolett diabetes szakápoló és Ökrösné Kiss Éva
dietetikus segítette, 2008-tól pedig Leel-Õssy Gab-

Dr. Dudás Mihály
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riella intenzíves-aneszteziológiai szakasszisztens is
bekapcsolódott a munkába. A gondozó 2009 óta pá-
lyázaton nyert CGM készülékkel is rendelkezik. Dr.
Illyés Attila a készüléket intenzív osztályon fekvõ
(köztük inzulinpumpás, epidurális érzéstelenítésben
szült, reanimált stb.) cukorbetegek szoros glükóz-
szint monitorizálására is felhasználja, ezen tapaszta-
latait több országos diabetológia és intenzív terápi-
ás kongresszuson tartott elõadás és publikáció for-
májában mutatta be. 2012 óta egy nemzetközi
glükózkontroll algoritmust fejlesztõ team tagjaként
számos nemzetközi publikáció társszerzõje is [16].

A békési önálló rendelõintézet a térség 6 tele-
pülése kb. 40.000 lakosának nyújt járóbeteg ellátást.
A belgyógyászati szakrendelésen már 30 éve is kor-
szerûen kezelt dr. Dér László fõorvos úr cukorbe-
tegeket. 2004-tõl dr. Gulyás Zsuzsanna vette át a bel-
gyógyászati járóbeteg-ellátás vezetését. Dr. Gyimesi
András ösztönzésére Gulyás fõorvosnõ 2011-ben
diabetológus szakképesítést szerzett, ezután a Ma-
gyar Diabetes Társaság (MDT) diabetes szakellátó
hellyé minõsítette a belgyógyászati szakrendelést. A
fekvõbeteg hátteret a békéscsabai 1. Endokrinológia
osztály nyújtja. A szakmai munkát a szakrendelésen
dolgozó Jelenka Ilona diplomás ápoló és Körözsi
Istvánné állandó asszisztensek mellett az 1. Endok-
rinológia osztályon dolgozó Petrovszki Tünde
diabetes szakápoló és Békési-Oláh Krisztina
dietetikus segíti. A gondozóban 2018-ban 2525 eset-
ben láttak el cukorbeteget, ez körülbelül 800 2-es tí-
pusú, 13 1-es típusú cukorbeteget és 70 prediabeteses
személyt jelentett. A rendelõintézetben a rizikófak-
torokkal rendelkezõk körében gyakran történik
OGTT vizsgálat, így nagy arányban fedeznek fel
prediabetest. A szakellátó és a háziorvosok együtt-
mûködését segíti, hogy a rendelõk egy épületben van-
nak. A helyben rendelkezésre álló diagnosztikus esz-
közök és szakorvosi konzultációk gyorsítják a kivizs-
gálást, egyszerûbbé teszik a szövõdmények idejében
történõ felderítését. Dr. Gulyás Zsuzsanna nefro-
lógia és hipertonológia végzettséggel is rendelkezik,
így a társbetegségek, valamint a nephropathia keze-

lésének is kitüntetett figyelmet szentel, holisztikus
szemléletû ellátásra törekszik.
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Az elõzmények

Amikor a 2020-as év eseményeit idézzük vissza,
minden történetünk a világjárvány említésével kez-
dõdik. Gyökeresen megváltozott életritmusunk, csa-
ládi és közösségi eseményeink mind-mind alárende-
lõdtek a pandémia követelte megszorításoknak. A
Pándy Kálmán Tagkórház járványkórházzá válása
nem csak a mindennapi betegellátást, de a tudomá-
nyos életet is felforgatta.
Rendre maradtak el olyan ren-
dezvények, melyek már terve-
zés alatt álltak.

A Magyar Belgyógyász
Társaság Dél-magyarországi
Decentruma is  jeles ese-
ményre készült: 2020. márci-
us 26-28 között tervezték
megünnepelni a társaság
fennállásának 50. évforduló-
ját. Aztán kitört a világjár-
vány, derékba törve az addi-
gi szervezõmunkát. Tetézte
ezt a kórházi osztályok kiürí-
tésével és járványkórházzá
alakításával kialakult hely-
zet, amelyben sokan tétlen
várakozásra kényszerültek.
De a Sors – mint tudjuk –
egyik kezével elvesz,  ám
ugyanakkor a másikkal ad
valamit.  Ez esetben némi
plusz idõt és csendet adott.
Ebben a kényszerû csendben
döntöttek úgy kórházunk bel-
gyógyászai,  hogy könyvbe
foglalják a gyulai belgyógyászat történetét, mint-
egy kárpótlásként az elmaradt fél évszázados ese-
mény megünnepléséért. Ezzel nem csak maradan-
dó emlékkel ajándékozzák majd meg a várható-
an idén õsszel végre megrendezhetõ tudományos
program résztvevõit, de jelentõsen hozzájárulnak
kórházunk történelmének gazdagításához.

120 ÉVES A GYULAI BELGYÓGYÁSZAT

 Kárpáti Zoltánné Tölgyesi Ágnes
szakkönyvtáros

Békés Megyei Központi Kórház Orvosi Könyvtára

Ötlettõl a megvalósításig egy év sem telt el, hi-
szen dr. Márk László, kórházunk II. Belgyógyászati
osztályának vezetõ fõorvosa – aki egyben az intéz-
mény Tudományos Bizottságának elnöke is – 2020
tavaszán kereste fel kollégáit, hogy foglalják össze
saját osztályuk történetét. Így olvadt össze és egé-
szült ki a gyulai kórházban 120 évvel ezelõtt kiala-
kult, lépésrõl lépésre önállósodó belgyógyászat tör-
ténete a fél évszázados Dél-magyarországi Belgyó-

gyász Decentrum történetével.
A nagyszerû kezdeményezés
mellé felsorakoztak a korábbi
és a ma is aktívan praktizáló
belgyógyászok, hogy emlékei-
ket és mai ismereteiket össze-
rakva létrehozzák azt a kiad-
ványt, amely végigvezeti az ol-
vasót ennek a gazdag diszcip-
línának a kibontakozásán. Min-
denkire szükség volt, a „nagy
öregek” emlékezete és a ma
gyógyítóinak napi tapasztalatai
érnek össze a könyv lapjain.

Történelem 304 oldalon

Napjainkban a gyulai kór-
házban három, markánsan el-
különíthetõ belgyógyászati osz-
tályon – az endokrinológián, a
kardiológián és a gasztro-
enterológián – történik bel-
betegségeket gyógyító tevé-
kenység. Ezen osztályok veze-
tõ fõorvosai saját egyéniségük

szerint választották ki osztályuk történeti bemutatá-
sának módját. Mindenki egy kicsit egyéni szem-
pontok szerint összegezte osztályának napjainkban
is tartó fejlõdését, történetének jelentõs állomásait,
ettõl lett igazán érdekes, izgalmas és csöppet sem
szokványos ez az összeállítás. Csatlakoztak a törté-
nethez a valaha még a belgyógyászathoz tartozó, ké-
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sõbb önállósodó szakterületek – az infektológia, a
kardiológiai rehabilitáció és a legfiatalabb, az invazív
kardiológia – képviselõi, gazdag árnyalatokkal színez-
ve az összképet. Akik 30-40 éve, vagy még régebben
részesei kórházunk életének, nosztalgikus idõutazá-
son vehetnek részt a könyvet lapozgatva.

Belgyógyászaink közül néhányan többet is vál-
laltak, mint saját szakterületük történetének megírá-
sát. Dr. Katona András – aki húsz éven át (1998–2017)
vezette a kardiológiát, a gyulai belgyógyászat törté-
netének másodikként kialakult diszciplínáját – 44
éven át aktív résztvevõje volt a történetnek. Ezért,
ahogy fogalmaz, elkerülhetetlen a szubjektív látás-
mód, mégis igyekszik tényekre alapozva végigvezet-
ni az olvasót a középkori ispotálytól a kardiológia ma
ismert valóságáig.

Dr. Pocsay Gábor – akit a könyv elõszavában dr.
Márk László a gyulai belgyógyászok doajenjének ne-
vez – nem kevesebbre vállalkozott, mint összefoglalni
a Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi
Decentrumának fél évszázados történetét. A könyv
e fejezete végigvezet az ötven év eseményeinek prog-
ramját felelevenítve a tudományág fejlõdésén is. Sok-
sok név és téma villan fel az ötven év homályából.

A könyv bemutatja a belgyógyászat kikristályo-
sodásának hosszú folyamatát, hiszen az 1900-ban át-
adott – ma is látható és mûködõ – belgyógyászati épü-
let több szakterület létrejöttének tanúja és helyszí-
ne volt. Vajon a ma érkezõ orvosok közül hányan
tudják, hogy a modern színvonalú infektológia/
hepatológia, vagy a szintén önálló diszciplínává vált
kardiológiai rehabilitáció, de a kórházunk területén
létrehozott, modern épületben mûködõ mûvese-
állomás szakembereit, a nephrológusokat foglalkoz-
tató tudományág orvosait is a 120 évvel ezelõtt ki-
bontakozó, a specializálódás útjára lépõ belgyógyá-
szat nevelte ki?

Az egyéni szempontok mellett valamennyi, kró-
nikát író osztályvezetõ fõorvos történetének szerves
és nélkülözhetetlen eleme a gyógyító munka háttér-
szolgálatának részletes bemutatása. Minden osztály/
részleg „krónikása” név szerint említi meg ápolóit,
asszisztenseit, de még beteghordóit, takarítószolgá-
latának tagjait is, mert abban mindannyian egyetér-
tenek, hogy nélkülük nincs eredményes gyógyítás.

A mesterek követõi

A könyv nagy hangsúlyt fektet a gyulai belgyó-
gyászok napjainkban gyógyító tagjainak bemutatására
is, hiszen õk a múlt örökösei, a jövõ várományosai.
Névvel, arccal történõ bemutatkozásuk emberközel-
be hozza a ma gyógyítóit. A közel félszáz orvos, akik
jelenleg kórházunkban végzik a belgyógyászat külön-
bözõ területein munkájukat, bepillantást engednek ta-
nulmányaikon, munkájukon, terveiken túl magán-
életükbe is, hogy jobban megismerhessük egyéniségü-
ket. Talán ez is segít leendõ pácienseiknek a bizalom-
ra épülõ, közvetlenebb orvos-beteg kapcsolat kiépíté-
sében.

Gyógyítás és publikálás

A 120 év alatt kórházunkban ismertté vált bel-
gyógyászok legtöbbje a gyógyítás mellett szakirodal-
mi tevékenységet is folytatott. Már az 1900-as évek
kezdetén megjelentek tudományos publikációik az
országos szakmai lapokban. Egy-két évtizeddel ké-
sõbb dr. Purjesz Béla, majd az õt követõ dr.
Hermann Béla már rendszeres szereplõi a hazai, ké-
sõbb a nemzetközi publikációs listáknak. Az 1960-
as évtõl aztán dr. Iványi János, néhány évvel késõbb
dr. Deli László Gyulára érkezése iskolát teremtett
a szakirodalmi munkásság tekintetében.

Az említett mesterek és az õket követõ tanítvá-
nyok publikációinak felkutatására, összegyûjtésére
kaptam felkérést dr. Márk Lászlótól a történeti kö-
tet indulásakor. A végül 807 tételesre duzzadt össze-
állítás önmagában is lenyûgözõ mennyiség, ami azon-
ban közel sem tekinthetõ teljesnek, hiszen itt csak az
eredeti közlemények és a könyvfejezetek kerültek fel-
sorolásra, a kongresszusi beszámolók, referátumok,
recenziók és egyéb publikációk, elõadások a terjedel-
mi korlát miatt sajnos kimaradtak a gyûjteménybõl.

Megtiszteltetés számomra, hogy szerzõi státu-
szom mellett – jobbító szándékkal megosztott javas-
lataim, ismereteim okán – társszerkesztõként is részt
vehettem a könyv elkészítésében. Örömmel tettem,
mert hivatásom egyik alapelvének megvalósítását él-
hettem meg a kötet születése közben, ami nem más,
mint múltunk értékeinek megõrzése. A gyulai belgyó-
gyászat története címû kötet ennek a törekvésnek
egyik értékes példája.
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Bevezetés

Több mint egy év telt el a világban elsõként re-
gisztrált új koronavírus (COVID-19) fertõzött meg-
jelenése óta. Magyarországon 2020. március 4-én je-
lentették be az elsõ regisztrált esetet. A tavaszi idõ-
szakban, az elsõ hullámában sok tapasztalatot és is-
meretet szerezhettünk a járvány terjedésével, tüne-
teivel, kezelésével, hatásaival, változásaival kapcso-
latban, de még mindig sok a nyitott kérdés. A szak-
emberek hatalmas erõkkel munkálkodnak a vírus el-
leni védekezés megvalósítása, valamint a gyógymód
megtalálása érdekében. Ezek közül az erõfeszítések

A COVID-19 JÁRVÁNY SZÁMOKBAN 2020. MÁSODIK FÉLÉVBEN MAGYARORSZÁGON

Hojcska Ágnes Erzsébet MSc
gyógytornász, Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház;
intézeti egészségügyi szakértõ, Fürdõvárosok Tudományos Kutatóintézet

közül késõ õszre már világraszóló eredményeket ho-
zott a kisújszállási származású kutató, Dr. Karikó
Katalin által korábban kifejlesztett módszer (Laczkó
et al. 2020, Karikó 2004) a COVID-19 fertõzés elle-
ni vakcina kifejlesztésében (Sahin et al. 2020). En-
nek az egyedülálló fejlesztésnek köszönhetõen lehe-
tõség nyílik a járvány megfékezésére világszerte.

1. Koronavírus a világban

Az emberek életét jelentõsen megváltoztató
COVID-19 járvány szinte az egész világot érinti (1.
ábra).

1. ábra: COVID-19 fertõzöttek a világban 2020. december 31-én
Forrás: MTI 2020
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A 2020. év végére a világon összesen 82 709 354
fõre emelkedett a koronavírus fertõzöttek száma,
akik közül 1 805 002 fõ volt a halálos áldozatok szá-
ma és 46 731 540 fõ gyógyult meg a betegségbõl, a
baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai alapján
(MTI 2020).

2. Módszertan

A szekunder kutatás módszerét alkalmaztam
kutatási céljaim eléréséhez. A Nemzeti Népegész-
ségügyi Központ hazai COVID-19 adatait elemez-
tem 2020. július 1-jétõl 2020. december 31-éig
(NNK 2020a, NNK 2020b). A kutatás fõ célja ele-
mezni a magyarországi COVID-19 fertõzés során
regisztrált betegszámok változását. Ezen belül az
elsõ részcél eléréséhez megvizsgáltam az adatok
idõbeli változását országos szinten, a második
részcélom eléréséhez a betegszámok változását
Békés megyében, harmadik részcélként pedig a
betegségben elhunytak számának hazai változását
elemeztem. A statisztikai módszerek közül a
polinomiális trendszámítás módszerét használtam
az ingadozó és különbözõ mértékben változó be-
tegszámok trendjének meghatározásához, és az így
kapott eredmények értelmezéséhez a deter-
mináltsági együttható (R2) értékét is figyelembe
vettem (Babbie 2017).

3. Eredmények

A kutatási céljaim elérése érdekében a Magya-
rországon nyilvánosan elérhetõ COVID-19 fertõzött-
számok közül a 2020. július 1-tõl 2020. december 31-
ig a NNK által közzétett adatokat vizsgáltam meg és
elemeztem. Az így kapott eredmények ennek a feje-
zetnek a három alpontjában kerülnek bemutatásra az
összes magyarországi igazolt COVID-19 fertõzött
számának, a Békés megyei betegszámok és az or-
szágban COVID-19 betegségben elhunytak számának
vonatkozásában.

3.1. Igazolt COVID-19 fertõzöttek száma
Magyarországon

Az elsõ kutatási részcél elérése érdekében ele-
meztem a Magyarországon 2020. július 1-jétõl 2020.
december 31. között COVID-19 fertõzéssel regiszt-
rált betegszámok alakulását (2. ábra).

A vizsgált idõszak elsõ napján az igazolt COVID-
19 fertõzött betegek száma Magyarországon 4157 fõ
volt (2020. július 1.). Ezen betegszám szeptember ele-
jén emelkedni kezdett, mely emelkedés jelentõs mér-
téket mutatott a további hónapokban, december vé-
gére elérve a 325278 fõ betegszámot. Az átlagos
fertõzöttszám július 1-jétõl december 31-ig 84355 fõ volt.

2. ábra: Igazolt COVID-19 fertõzöttek száma (fõ) Magyarországon 2020.07.01-2020.12.31. között
Forrás: NNK (2020a) adatok alapján, saját számítás és szerkesztés
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3. ábra: Igazolt koronavírus fertõzöttek száma (fõ) Békés megyében 2020.07.01-2020.12.31. között
Forrás: NNK, 2020a adatok alapján, saját számítás és szerkesztés

4. ábra: A COVID-19 járványban Magyarországon elhunyt személyek száma (fõ)
2020.07.01-2020.12.31. között

Forrás: NNK, 2020b adatok alapján, saját számítás és szerkesztés
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Ebbõl az adatból megállapítható, hogy a vizsgált idõ-
szak betegszáma november 2-ig átlag alatti, novem-
ber 3-ától a vizsgált idõintervallum végéig átlag fe-
letti volt az októbertõl decemberig tartó jelentõs be-
tegszám emelkedés eredményeként. Az egyenlõtlen
mértékben, de folyamatosan emelkedõ betegszámok
változásának pontos trendmeghatározásához a
polinomiális trendszámítást alkalmaztam. A trend-
számítás során kapott determináltsági együttható ér-
tékét (R2=0,9994) figyelembe véve a trendvonal meg-
bízhatónak tekinthetõ, ezért azt tovább elemeztem.
Ez alapján megállapítható, hogy a trendvonal a vizs-
gált idõszak elején (augusztus elejéig) stagnál, majd
egyre fokozódó mértékû emelkedést mutat decem-
ber 25-ig, ezután enyhe csökkenés tapasztalható a
vizsgált idõszak végéig, az emelkedõ esetszámok el-
lenére.

3.2. Igazolt COVID-19 betegszámok Békés
megyében

A második kutatási részcél megvalósítása érde-
kében külön elemeztem a betegszámok alakulását
Békés megyében a vizsgált idõszakban (3. ábra).

Az adatok alapján megállapítható, hogy a vizs-
gált idõszak elején (július 1.) igen alacsony (13 fõ)
volt a COVID-19 fertõzöttek száma Békés megyé-
ben. Ez a szám szeptember elején (8-án) kezdett
emelkedni, egyre fokozódó mértékben. November
hónapban jelentõs betegszám emelkedés volt mérhe-
tõ, mely december 31-ére elérte a 11075 fõs fertõ-
zött számot a megyében. A vizsgált idõszakban az
átlagos COVID-19 fertõzött szám 2315 fõ volt. Et-
tõl az átlagtól november 8-ig elmaradt a fertõzöttek
száma, ezt követõen pedig egyre jelentõsebb mérték-
ben meghaladta azt. A betegszám folyamatos, de kü-
lönbözõ mértékû emelkedést mutatott a vizsgált idõ-
szakban, ezért a Békés megyei fertõzöttek számának
trendmeghatározásához is a polinomiális trendszámí-
tást alkalmaztam. A trendszámítás során kapott
determináltsági együttható értéke (R2=0,9985) alap-
ján a trendvonal megbízhatónak tekinthetõ, ezért azt
tovább elemeztem. Ennek eredményeként megálla-
pítható, hogy a trendvonal a betegszám emelkedést
folyamatosan követi december 25-ig, amikortól csök-
kenõ ívet ír le a növekvõ betegszámok ellenére.

3.3. Igazolt COVID-19-ben elhunyt esetek
Magyarországon

A COVID-19 járvány sajnos a világban és ha-
zánkban is számos áldozatot követelt a 2020. év elsõ
felében (Hojcska 2020) az elsõ hullám során. Ez a
szám a második félévben Magyarországon a vizsgált
idõszakban, tehát 2020. július 1-tõl 2020. december

31-ig tovább növekedett. Ebben az idõszakban össze-
sen 9170 személy hunyt el, akik közül 4472 fõ nõ és
4698 fõ férfi volt. Az elhunytak átlagéletkora 76 év
volt. Az elhunytak számának idõbeli változását a 4.
ábra szemlélteti.

A COVID-19 járvány áldozatainak száma Ma-
gyarországon a vizsgált idõszak kezdetétõl szeptem-
ber közepéig (13-ig) 1-3 fõ volt naponta. Ezt köve-
tõen azonban hirtelen emelkedésnek indult az el-
hunytak száma és december 3-án érte el a csúcsot
207 fõvel. Az ezutáni idõszakban a vizsgált idõszak
végéig csökkenõ, de ingadozó adatok voltak mérhe-
tõk. Az elhunytak számának átlaga július 1-je és de-
cember 31-e között 49 fõ volt. Július 1-jétõl október
26-ig az elhunytak száma átlag alatti, ezt követõen
átlag feletti volt. Az adatok ingadozó jellege miatt a
járványban elhunytak számának hazai trendmegha-
tározáshoz is a polinomiális trendszámítást alkalmaz-
tam. A kapott determináltsági együttható értéke
(R2=0,9551) alapján a trendvonal megbízhatónak te-
kinthetõ, ezért elvégeztem annak további elemzését.
Ez alapján megállapítható, hogy a trendvonal a vizs-
gált idõszak kezdetétõl szeptember 10-ig lineáris és
minimális értékû vonalat alkot, majd szeptember kö-
zepétõl emelkedik december 10-ig ahol az elért ma-
ximumát december 16-ig tartja, majd csökkenõ ívet
ír le a vizsgált idõszak végéig.

Összefoglalás

A 2019. év végén megjelent COVID-19 világjár-
vány jelentõs változásokat hozott az emberek életé-
be külföldön és Magyarországon egyaránt. A járvány
sajnos igen nagy számú emberéletet is követelt, va-
lamint gazdasági és társadalmi problémákat okozott
a legtöbb országban. A fertõzöttek számának alaku-
lását a világban és hazánkban is regisztrálták, mely
adatok nyilvánosan elérhetõk. Ezeket az adatokat
elemeztem kutatási céljaim elérése érdekében a ki-
választott idõintervallumban (2020. július 01-tõl de-
cember 31-ig), melynek eredményeként azt kaptam,
hogy ebben az idõszakban a vizsgált szempontok sze-
rinti bontásokban különbözõ mértékû, de folyama-
tosan emelkedõ betegszám volt mérhetõ. Ezek az
adatok megerõsítik, hogy továbbra is fontos a meg-
fertõzõdés elkerülésére irányuló óvintézkedések be-
tartása, valamint kiemelkedõ jelentõségû a járvány
megfékezését célzó intézkedések és eljárások szere-
pe.
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Immáron negyedik alkalommal került megrende-
zésre a Gyulai Felsõoktatás Napja. A Gál Ferenc
Egyetem 2017-ben vette át a Szent István Egyetem-
tõl a gyulai intézetet, mely nem
sokkal késõbb már nem inté-
zetként, hanem az Egyetemen
belüli Egészség- és Szociális
Tudományi Karként folytatta a
tevékenységét.

A gyulai felsõoktatás ki-
emelt jelentõségét jelzi, hogy
Gyula Város Önkormányzata
még 2017-ben hozott rendele-
tet, miszerint minden év janu-
ár 31-ét a Gyulai Felsõoktatás
Napjának nyilvánítja.

Ennek megfelelõen az Egyetem és az Önkor-
mányzat minden évben közös program keretében,
egy-egy tudományos terület részletes bemutatásával
emlékezik meg errõl a napról. Az elmúlt évben
„Egészségben utazva” címmel az egészség- és
gyógyturizmus, míg idén a „Világnak szóló tudo-
mány” címmel a vallás és tudomány találkozása ke-
rült az esemény fókuszába.

A rendezvény elõadói között köszönthettük
Prof. dr. Bódis József urat, az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium felsõoktatásért, innovációért
és szakképzésért felelõs államtitkárát, aki kiemelte

GYULAI FELSÕOKTATÁS NAPJA

Dr. Beke Szilvia tanszékvezetõ, fõiskolai tanár
GFE Egészségturizmus Tanszék

a felsõoktatás szerepét a gazdaság újraindításában a
pandémia idején, illetve mindazon fejlesztéseket, me-
lyekre a járvány miatt az oktatás rákényszerült, a

hallgatók széles köre számára
hozzáférhetõvé téve az online
oktatást.

A rendezvényen dr.
Görgényi Ernõt, Gyula Város
polgármesterét köszönthettük,
aki Egyetemünk városban be-
töltött szerepérõl, valamint
azokról a stratégiai pontokról
beszélt, mely felsõoktatás nél-
kül elképzelhetetlen.

Dr. Kiss-Rigó László Sze-
ged-Csanádi Egyházmegye püs-

pöke elõadásán keresztül betekintést nyerhettünk a
tudomány, hit, vallás kapcsolatrendszerébe és szere-
pébe, Prof. dr. Szabó Gábor elõadásából a termé-
szettudomány és vallás kapcsolódási pontjairól kap-
hatott az érdeklõdõ közönség képet.

A rendezvény záróelõadását dr. Kozma Gábor,
a Gál Ferenc Egyetem rektora tartotta „Erõt adó tu-
domány” címmel a hit, vallás, tudomány és felsõok-
tatás kapcsolatrendszerérõl, remélve azt, hogy az
Egyetem hallgatói tanulmányaikat befejezve a szak-
értelmen túl olyan szellemiséggel távozhatnak, mely
egy életre szólóan meghatározza a hivatásukat.

EGÉSZSÉG- ÉS SZOCIÁLIS

TUDOMÁNYI KAR

GYULA
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„Téged kedves nõvérem ezennel az összes tábori
kórházak fõápolónõjévé kinevezlek.”

Ezekkel a szavakkal indult el a magyar ápolás-
történet 1849. április 16-án. Ekkor nevezte ki ugyanis
Kossuth Lajos – két nap-
pal kormányzóelnökké
választása után – legki-
sebb húgát, Zsuzsannát
Magyarország fõápolónõ-
jévé. Tette ezt annak tuda-
tában, hogy Kossuth Zsu-
zsannának nem volt ápo-
lói végzettsége, de embe-
ri tulajdonságai miatt
„ikerlelkét” tartotta legal-
kalmasabbnak erre a fel-
adatra.

Kossuth Zsuzsanna
ezzel elindult a halhatat-
lanság útján. Talán ezzel
kárpótolta a Sors tragiku-
san rövid és végtelenül ne-
héz életútjáért. Boldog
gyermekkorát rövidre
szabta az 1831-ben Ma-
gyarországon is fellángoló
kolerajárvány, ahol báty-
jának, Lajosnak már ko-
moly segítséget jelentett a
betegek ellátásában. Fel-
nõtteket meghazudtoló
empátiával és teherbírással
szolgálta a járvány megfé-
kezését, pedig még csak 14
éves volt. Késõbb, szintén
bátyja feltétel nélküli segí-
tõje, politikai karrierjének
állandó szereplõje lett: or-
szággyûlési beszámolókat, röplapokat írt, másolt,
szerkesztett, terjesztett, ezzel végérvényesen beírva
magát a történelembe.

Bár 1841 és 1847 között hatalmas csapások ér-
ték: mindössze hét évnyi boldog házasság után el-
vesztette férjét, majd egy évvel késõbb egyetlen kis-

MAGYAR ÁPOLÓK NAPJA

2021

fiát is, az 1849-es szabadságharc kezdetén – Kossuth
Lajos hivatalos felkérésére – megkezdte a magyar
ápolásügy alapjainak letételét. Szakképzetlenül, de
annál nagyobb elkötelezettséggel és lendülettel vetet-
te magát a munkába és kezdte el a tábori kórházak

létrehozását és az ott fo-
lyó munka szervezését.
Bátyja, Kossuth Lajos
mellett szerzett jogi ta-
pasztalatait is latba vetet-
te, amikor jogsértést ta-
pasztalva jogorvoslatért
fordult a Honvédelmi
Minisztériumhoz. Hosszú
ideje lappangó betegsége
sem tartotta vissza attól,
hogy járja az országot és
ellenõrizze a tábori kész-
leteket, intézkedjen a hi-
ányok pótlásáról. Csak
kevesen vállalták fel vele
ezt a heroikus küzdelmet,
ezért ápolással kapcsola-
tos munkáján túl tobor-
zást is végeznie kellett,
hogy önkéntes jelentke-
zõkkel enyhítse a nõvér-
hiányt. Mindezt úgy tette,
hogy közben zajlott a sza-
badságharc. A frontok
mozgásának függvényé-
ben kellett gondoskodnia
a sebesült katonák biz-
tonságáról is. A szállítha-
tó sebesülteket szállítot-
ta, a súlyos betegeket ma-
gánházaknál helyezte el.

A történelem így
vagy úgy, de ismétli ön-

magát. A 2020-ban kitört világjárvány hasonló intéz-
kedésekre, utazásra, utaztatásra, átszervezésre
kényszerítette a világ egészségügyét, ezúttal nem a
háborús frontok, hanem a vírustámadás okán.

Kossuth Zsuzsanna életútjával – a betegápolás, az
önkéntes ápolói kar megszervezése és olyan ember-

Bartolák Anna: Kossuth Zsuzsanna (szénrajz, 2020.)
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baráti elvek, mint az egyenlõ bánásmód, humánus tö-
rõdés az ellenség sebesült katonáival is – kétségtele-
nül a betegápolás alapjait fektette le 1849-ben. „Fizet-
sége” mindezért meghurcoltatás, börtönbüntetés,
majd az országból, sõt Európából való kiutasítás lett.

Négy évvel a magyarországi Kossuth Zsuzsan-
na ápolói hivatásának kezdete után, 1853. augusztus
22-én Londonban, a Harley Street-i „Beteg Úri-
hölgyek Kórháza” fizetés nélküli fõfelügyelõ nõvé-
reként munkába állt a modern nõvérképzés és be-
tegellátás reformjának elindítója, Florence Nightin-
gale. A Firenzében, gazdag angol család gyermeke-
ként született Florence szülei szándékai ellenében
végtelen elkötelezettséggel és kitartással iskolát ala-
pított az európai egészségügy területén. Hosszú és
gazdag életútját a betegek ápolásának és az õket ápo-
ló szakemberek képzésének szentelte. Emlékezeté-
re születésnapja, május 12. az Ápolók Nemzetközi
Napja.

A Magyar Ápolási Egyesület 1997-ben Kossuth
Zsuzsanna missziót indított, melynek elsõ lépéseként
megalapította a Kossuth Zsuzsanna emlékérmet

A Magyar Országgyûlés 5/2014. (2. 07.) OGY. sz.
határozatával február 19-ét, Kossuth Zsuzsanna szü-
letésnek évfordulóját, a Magyar Ápolók Napjává
nyilvánította.

Felemelõ érzés volt, hogy 2017-ben, Kossuth Zsu-
zsanna születésének 200. évfordulóján tehettem va-
lamit a magam szerény eszközeivel hivatásuk méltó
elismeréséért. Az pedig végtelenül megtisztelõ szá-
momra, hogy ezért jelképesen maguk közé fogadtak.

Ha most, 2021-ben nem is ünnepelhettünk sze-
mélyesen február 19-én, a tisztelet azért épp úgy –
sõt, ebben a világjárvány sújtotta korban ezerszere-
sen – kijár napjaink bátor, elkötelezett Kossuth Zsu-
zsannáinak!

Lejegyezte: Tölgyesi Ágnes
 szakkönyvtáros, tiszteletbeli ápoló

Forrás:
Bödõ István: Kossuth Zsuzsanna (1817–1854)
Kossuth Zsuzsanna emlékére, halálának 150. évfordulóján. Mucha Márkné’ Gyógyszerészet 2004. 48: 467–468.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingale
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Némethné Tóth Mária – ápoló, a Pándy Kálmán
Tagkórház Sürgõsségi Betegellátó Osztályának dol-
gozója

1998-ban kezdte munkáját ápolási asszisztens-
ként a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban, a
Traumatológia Osztályon. Munkáját mindig körülte-
kintõen végezte, a betegekkel és hozzátartozókkal
empatikus, türelmes volt. Szakmai fejlõdése érdeké-
ben munka mellett végezte el az OKJ ápoló képzést,
2004-ben kapta meg oklevelét.

2014-tõl elszólította az élet kórházunkból, de
mindez csupán 3 évig tartott és 2017 júniusától tag-
intézetünk Sürgõsségi Betegellátó Osztályán dolgo-
zik. Ápolói tevékenységét mindig igen nagy figyelem-
mel, szakmai elkötelezettséggel végzi. A betegekkel
és hozzátartozókkal való kapcsolata figyelemre mél-
tó.

A Covid-19 pandémia idején példaértékû helyt-
állást tanúsított. Szakmai elkötelezettségét bizonyítja,
hogy jelenleg sürgõsségi szakápoló képzésben vesz
részt.

AZ ÉV SZAKDOLGOZÓI

2021.

Mészáros Magdolna – ápolási igazgató
Békés Megyei Központi Kórház

Jakab Júlia – ápoló, a Pándy Kálmán Tagkórház
Infektológia Osztályának dolgozója

2002-tõl – tanulmányainak végzése mellett – se-
gédápolóként kezdte meg munkáját, az akkor még
Pándy Kálmán Kórháznak nevezett intézményünk-
ben, majd 2004-tõl fõállásban, ápolóként folytatta
pályafutását Infektológia Osztályunkon. Már ebben
az idõben kitûnt szakmai igényessége, a betegekkel
való empatikus magatartása.

Késõbb, a gyermekvállalás és férje többmûsza-
kos munkarendje mellett már egy mûszakra kénysze-
rült, így 2010-ben az alapellátásban folytatta ápolói
munkáját.

A körülmények optimalizálódásával 9 év múlva
ismét visszatért szeretett munkahelyére. Ismét bizo-
nyított, aktív részese volt a Covid részleg indításá-
nak. Kellõ szigorral, megfelelõ szakmai tudással és
példamutatással tanította be az új kollégákat. Napon-
ta nagy figyelmet fordít a beöltözés, az elkülönítés,
a folyamatos és a zárófertõtlenítés szabályainak be-
tartására.

A 2021. évben a BMKK Pándy Kálmán Tagkórházban a Magyar Ápolók napja alkalmából két mun-
katárs kapta meg az Év Szakdolgozója kitüntetõ címet.

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba


