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Az Albert Schweitzer Kórház - rendelőintézet ingyeneS KiAdványA

Kollégáink az elmúlt hetekben 
is számos szakmai eseményen 
képviselték intézményün-
ket. Így a magyar egészség-
ügyi szakdolgozói Kamara II. 
szakdolgozói tudományos 
kongresszusán, a Hivatásunk 
mesterei vagyunk elnevezé-
sű szakmai versenyen, vagy a 
Műtéti hatékonyságot növelő 
megoldások elnevezésű to-
vábbképzésen. szeptember-
ben a műtősnői konferencia, 
októberben a kötelező szak-
macsoportos továbbképzés, 
míg novemberben az ápo-
lásszakmai nap megszerve-
zésében közreműködtünk.

…Bővebben a 7. oldalon

A fejlesztések folytatódnak

Több száz vendég október 20-án

A Központi Műtőblokk ünnepélyes átadása

Siemens von Werner Hatákonysági Díj

A megújult homlokzat

fél évszázados 
fordUlÓPoNT 

Ünnepélyes szalagátvágás kí-
séretében 2015. október 20-án 
került sor kórházunk külsejé-
ben is teljesen megújult épü-
letének, valamint a térség leg-
korszerűbb műtéti tömbjének 
átadására. az európai uniós 
forrásokból megvalósuló fej-
lesztéssorozattal az intézmény 
elmúlt 50 évének legnagyobb 
rekonstrukciója ment végbe. 
A kórház közel fél évszázados 
történetének legjelentősebb 
eseményén több száz vendég 
kísérte figyelemmel az ünnepé-
lyes szalagátvágást, melyet ál-
lófogadás követett.

...Bővebben a 4–5. oldalon

a feJleszTéseK 
folyTaTÓdNaK

Novemberben ismét újabb be-
rendezésekkel gyarapodott kór-
házunk eszközparkja. A Mobilett 
Mira digitális mobil röntgen és a 
mammomat Inspiration digitális 
mammográfiás röntgen az egyik 
legmodernebb technikát alkal-
mazza és illeszkedik a jelenleg már 
működő diagnosztikai rendszer-
hez. Az új berendezések számtalan 
előnnyel járnak: konstrukciójuk-
nál fogva például minimalizálható 
a kezelői tévedések lehetősége és 
az ebből eredő felesleges sugárter-
helés. A gépek cseréjével az egész-
ségügyi ellátás még biztonságo-
sabbá válik, valamint csökken az 
energia felhasználás. 

…Bővebben a 6. oldalon

számos  
elIsmerés 

Az elmúlt hónapokban több 
rangos díjat is átvehettünk és 
átadhattunk. Kórházunk fő-
igazgatója, Dr. Stankovics Éva 
Pro Sanitate díjat kapott az 
egészségügyi ellátás érdeké-
ben végzett kiemelkedő mun-
kájáért. Az intézményünkben 
végbement – hatékonyságot 
növelő - fejlesztéssorozat el-
nyerte a Werner von siemens 
Hatékonysági Díjat. Idén hár-
man is Pro Vita díjat vehettek 
át az október 20-i átadó kere-
tében tartott Schweitzer napi 
megemlékezésen.

...Bővebben a 3. oldalon

Minden kedves 
olvasónknak 
áldott, békés karácsonyt 
és boldog új évet kíván 
az 
szerkesztősége!

szaKdolGozÓINK 
ŐSZI  
eseméNyNaPTára

Számos szakmai konferenciát tartottunk
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Intézményünk főigazgatója az egészség-
ügyi ellátás érdekében végzett kiemelkedő 
munkájáért Pro Sanitate díjat vehetett 
át budán, a vigadóban november 3-án. a 
díjjal dr. Stankovics Éva azon kivételes te-
vékenyéségét kívánták elismerni, melynek 
köszönhetően mára teljes mértékben újjá-
született a hatvani kórház.

a miniszteri elismeréshez ezúton is gra-
tulálunk intézményünk főigazgatójának! 

Az Albert Schweitzer Kór-
ház- Rendelőintézet olyan 
mértékű, hatékonyságot 
növelő fejlesztéssoroza-
tot hajtott végre az elmúlt 
időszakban, mely elnyerte 
a Werner von Siemens 
Hatékonysági Díjat! A 
siemens zrt. által alapított 
rangos díjjal - melyet a bu-
dai várkert bazárban adták 
át november 19-én - kór-
házunk radiológiai fejlesz-
téseit kívánták elismerni. 

A díjra olyan vállalatok és 
szervezetek pályázhattak 

idén, amelyek április 30-
ig hatékonyságukat növelő 
projektet hajtottak vég-
re. Az ötfős zsűri olyan fő 
szempontokat értékelt az 
odaítélésnél, mint a ha-
tékonyságnövelő projekt 
összetettsége, innovatív 
jellege, illetve a projekt ha-
tásai. Mindezek alapján a 
zsűri tagjai a hatvani kór-
házat érdemesnek találták 
a Werner von siemens Ha-
tékonysági Díjra.

2015. október 18-án nagyszabású jótékony-
sági koncertet szervezett intézményünk ja-
vára a Robert Bosch Elektronika Kft. 
hatvani gyára. az eseményen a németorszá-
gi Bosch Big Band zenekar lépett fel, mely 
formáció tagjai valamennyien a Bosch mun-
kavállalói. Tekintettel arra, hogy az egész 
estés koncertet rendkívül nagy érdeklődés 
övezte és a vállalat a részvételi jegyek árát 

megduplázta - az est végén dr. Stankovics 
Éva főigazgatónőnek átadott jelképes csek-
ken 3 000 000 forint szerepelt. Ebből az 
összegből intézményünk egyrészt TEOAE 
otoakusztikus emissziós készüléket, vala-
mint SM-01 verejték analizátort vásárol. 
Szintén a támogatásnak köszönhetően kerül 
sor a gyermekosztály kezelőjének gyermek-
barát bútorokkal történő berendezésére.

2015. augusztus 25-én a 
Samsung Electronics Ma-
gyar Zrt. – jászfényszarui 
egységében - adományozó 
Ünnepséget szervezett. a 
kórház és a vállalat közötti 
együttműködés 2009-re da-
tálódik. az elmúlt években 
mintegy 15, 5 millió forint 
értékű műszaki cikk érkezett 
már a vállalat jóvoltából. 
az augusztus 25-i adomá-
nyozó Ünnepség keretében 

kórházunk ismét televízió 
készülékekkel, monitorok-
kal, továbbá hűtőgépekkel, 

valamint mikrohullámú sü-
tőkkel gazdagodott közel 2 
millió forint értékben!

Idén ősszel két különböző 
alkalommal is lelkes segítők 
szépítették intézményünk 
belső tereit. 2015. szeptem-
ber 12-én közel 150 önkéntes 
gyűlt össze az Albert Sch-
weitzer Kórház- Rendelőin-
tézetben, hogy nagyszabású 
festési munkálatban vegyen 
részt. Intézményünk régóta 
ápol jó kapcsolatot olyan vál-
lalatokkal, melyek kiemelt 
feladatuknak tekintik a tár-
sadalmi szerepvállalást az 
egészségügy területén. Ilyen 
formán már hagyománya 
van kórházunkban a Ro-
bert Bosch Elektronika 
Kft.-vel, a Samsung Elec-
tronics Magyar Zrt.-vel, 
valamint a Prémium Au-
tóház Kft.-vel folytatott 
együttműködésnek. A ki-
emelten jó partneri viszony 
és a társadalmi szerepvál-
lalás jegyében szeptember 
12-én, szombaton mindhá-
rom vállalkozás munkatár-
sai szép számmal csatlakoz-

tak kórházunk dolgozóihoz, 
hogy együtt – összesen közel 
150-en - festési munkálato-
kat végezzenek. 

2015.  október  31-én a 
Samsung Electronics 
Magyar Zrt. közel 30 ön-
kéntese ismét kórházunkba 
látogatott, hogy a vI. - vII. 
emeleti lépcsőház nyílászáró-
inak és falfelületeinek festési 
munkálataiban segédkezzen. 
Az esemény különlegessé-
gét az adta, hogy a samsung 
teljes koreai és magyar felső 
vezetése képviseltette magát 
a jászfényszarui televíziógyár 
elnökének vezetésével.

raNGos dÍJJal IsmerTéK el 
KÓrHázUNK feJleszTéseIT

boscH bIG baNd

samsUNG adomáNyozÓ ÜNNePséG

ÖNKéNTes fesTés 

mINIszTerI elIsmerés  
dr. sTaNKovIcs éváNaK

A Tudományos Tanács még 
1991-ben alapította az al-
bert Schweitzer „Pro Vita” 
emlékérmet azzal a szándék-
kal, hogy évente elismerje 
egy orvos és egy szakdolgo-
zó érdemeit. az emlékérme-
ket – rendszerint – önálló, 
Schweitzer napi ünnepség 
keretében adjuk át. Idén 
azonban azzal is tisztelegni 
kívántunk névadónk előtt, 
hogy az intézmény közel fél 
évszázados történetének 
legjelentősebb eseményén 
– a teljes megújulást bemu-
tató, október 20-i Központi 
Műtőblokk átadó ünnepsé-
gen emlékeztünk meg al-

bert Schweitzer személyéről, 
munkásságáról.

szakmai érdemeiért idén 
Pro Vita díjat kapott Dr. 
Basa Antal fül-orr-gégész 
főorvos, valamint Zólyomi 
Ferencné, a tüdőgondozó 
nyugalmazott vezető asz-
szisztense. Tiszteletbeli 
Pro Vita díjat kapott Szabó 
Zsolt fejlesztés- és klíma-
politikáért, valamint ki-
emelt közszolgáltatásokért 
felelős államtitkár, a térség 
országgyűlési képviselője a 
kórház megújítása érdeké-
ben végzett munkájáért. A 
díjazottaknak ezúton is gra-
tulálunk!

PorTré elIsmeréseK 

Pro Sanitate díj

Tiszteletbeli 
Pro Vita díjat 

kapott  
Szabó Zsolt  
államtitkár

Werner von Siemens 
Hatékonysági Díj

Önkéntesek keze által 
szépül kórházunk

Samsung Adományozó Ünepség

Mottó: 
A boldogsághoz nem vezet út. 
Az út maga a boldogság. 

(Buddha)

Dr. Kéri Ildikó
47 évvel ezelőtt születtem 
Gyöngyösön - az általános is-
kolát is itt végeztem, majd a 
berze Nagy János Gimnázi-
umban érettségiztem. a pá-
lyaválasztásomat illetően nem 
volt kétség. egészen kisgye-
rekkoromtól egyetlen választ 
adtam, a „mi leszel, ha nagy 
leszel” kérdésre: orvos. Persze 
akkor még csak a plüssállatok 
és hajas babák „gyógyításával” 
foglalkoztam és vajmi kevés fo-
galmam volt arról, mit is jelent 
orvosnak lenni. Átküzdöttem 
magam az egyetemi elméleti 
tárgyak erdején, és amikor vég-
re betegek közelébe engedtek 
bennünket, jóféle szivacsként 
szívtam magamba a gyakor-
lati tudást. az utolsó években 
lehetőségünk volt „választott” 

tárgy hallgatására. az úgyneve-
zett „Alternatív gyógyászat”-ra 
esett a választásom, főleg an-
nak emberközpontúsága miatt.

1994-ben szereztem orvosi 
diplomát a Pécsi Orvostudo-
mányi egyetem általános or-
vos szakán és első munkahely-
ként a székesfehérvári Szent 
György Kórházat választottam. 
Ezzel megkezdődött az anesz-
teziológiai és intenzív terápiás 
szakvizsgához vezető 5 évem. 
Hálás vagyok mindenkinek, 
akitől ott tanulhattam; dr. Csi-
szárik János főorvos úrnak és 
dr. Csingár Antal főorvos úr-

nak, akik első főnökeim vol-
tak; az orvoskollégáknak és 
az „öreg” asszisztensnőknek, 
ápolóknak - akiktől a szakmát 
és az emberekkel való megfe-
lelő bánásmódot elleshettem. 
Székesfehérvár jó iskolának bi-
zonyult, de 1 évvel a szakvizsga 
után, 2000-ben munkahelyet 
váltottam és a hatvani albert 
Schweitzer Kórház- Rendelő-
intézetben folytattam a mun-
kát, továbbra is anesztezioló-
gia és intenzív terápia vonalon. 
A városi kórházban más, új 
kihívások vártak egy megyei 
kórházhoz szokott orvost. a dr. 
Horváth László főorvos úr ve-
zette csapatban mindenkinek 
a legjobb formáját illett hozni, 
valami kis „plusz”-szal meg-
toldva. Nekem ez a klinikai 
táplálás lett, amiről igyekez-
tem minden hozzáférhető tu-
dást összegyűjteni és nem csak 
az intenzív osztályon ápolt, 
hanem más osztályokon kezelt 
betegek javára fordítani. 

Ismét eltelt 6 év és ismét el-
jött a változtatás ideje. Aki or-
vosként dolgozik, előbb-utóbb 

szembetalálkozik olyan prob-
lémával, amit a klasszikus or-
voslás csak tünetileg képes 
kezelni. meg akartam tudni, 
van-e egyéb lehetőség, mellyel 
a klasszikus orvosi tudásom 
kiegészíthető. Átmenetileg a 
hátam mögött hagyva Hat-
vant, félállásban a jászberényi 
kórházban helyezkedtem el, 
időm másik felében pedig egy 
korábbi orvos tanárom alter-
natív gyógyászati rendelőjében 
kezdtem el dolgozni. ez per-
sze újra tanulással járt, de az 
ott megszerzett tudás az egye-
temi ismeretek sok homályos 
foltját világította meg és vég-
re alkalmam volt holisztikus 
szemléletben dolgozni. fél év 
elteltével már teljes állásban az 
alternatív fájdalomcsillapítás-
sal és ennek diagnosztikájával 
foglalkoztam.  A rendelő meg-
szűnésekor merült fel követke-
ző lehetőségként a salgótarjáni 
Szent Lázár Kórház Sürgőssé-
gi osztályán való munka. be-
leszerettem ebbe a világba, 
olyannyira, hogy egy időben 
párhuzamosan az egri markoth 

Ferenc Kórház sürgősségijén is 
vállaltam műszakokat. Hogy a 
tanulás se maradjon ki, ezidő-
tájt éppen angolul tanultam. És 
jött az újabb kihívás: tanítani 
azt, amit eddig megtanultam. 
3 éven át a salgótarjáni Kani-
zsai dorottya szakiskolában 
ápolóknak oktattam „nemsze-
retem” tárgyakat. mert ugye 
kevesen rajongtak a gyógyszer-
tan vagy a mikrobiológia iránt. 
A kórtan és a sürgősségi ellátás 
azért már nagyobb népszerű-
ségnek örvendtek.

Aztán 2015 nyarán jött egy 
igazi, minőségi változás az éle-
temben. megbízást kaptam 
az Albert Schweitzer Kórház- 
Rendelőintézet új Sürgősségi 
osztályának vezetésére. Ko-
moly kihívás és ezt még így, 
jelen időben kell mondanom, 
mert itt egy új szemléletről, 
sürgősségi szemléletről is szó 
van - ennek elfogadtatása hó-
napokat vesz igénybe. mindig a 
„kirakatban” dolgozni nagy te-
her az osztály minden dolgozó-
jának. Köszönöm nekik , hogy 
nap mint nap helytállnak.

Pampuk Edina
Az egészségügyi szakközépis-
kolát Hatvanban végeztem el. 
Érettségi után ápolónői állást 
kaptam a gyöngyösi Bugát Pál 
Kórház sebészeti osztályán. a 
munkahelyemen lehetőségem 
nyílt a felnőtt szakápolói ké-
pesítés megszerzésére. A műtő 
titokzatos világa mindig is ér-
dekelt. 2 éves ápolói gyakorlat 
után kerültem a sebészeti mű-
tőbe, ahol magas szakmai szín-
vonalon folyt a gyógyító munka. 

1985-ben szereztem meg 
a műtős szakasszisztensi ké-
pesítést Debrecenben, jeles 
eredménnyel. A laparoscopos 
műtéti technika alkalmazá-

sát Dr. Gál István professzor 
úr vezette be a műtőben. Neki 
köszönhetően sajátítottam el 
munkatársaimmal együtt az új 
laparoscopos műtéti techniká-
kat. 

1995-ben neveztek ki a sebé-
szeti műtő vezető műtősnőjé-
nek a gyöngyösi kórházban. Az 
új műtő ekkor került átadásra 
és a beindítása nagy szakmai 
kihívást jelentett számomra.

2002 júniusában munkahe-
lyet változtattam. a hatvani 
Albert Schweitzer Kórház- 
Rendelőintézetben kezdtem el 
dolgozni, a szülészet-nőgyó-
gyászati műtőben, mint fő-
műtősnő. Itt is sok új kihívás 

várt rám. bevezetésre került 
az „egytálcás műszertálcák” 
alkalmazása, az egyszer hasz-
nálatos izolálás használata. Új 
varrófonalak, műtéti törlő szet-
tek kipróbálása, használata. az 

intézet vezetése megkezdte az 
egységes műtőrendszer kiala-
kítását, amiben én is feladatot 
kaptam. A munkacsoportunk 
alkotta meg az új műtői rend-
szabályokat, a műtők össze-
hangolt munkaszervezését, az 
új varrófonalak, modern köt-
szerek megismertetését, alkal-
mazásának bevezetését. 

Rövid kitérő után ismét a 
hatvani Albert Schweitzer Kór-
ház- Rendelőintézetbe vezetett 
utam.

A kórház vezetése felkért az 
új műtőblokk vezető asszisz-
tensi munkakörének betöltésé-
re, amit nagy örömmel elfogad-
tam. Az új Központi Műtőben 

teljesen új működési szabály-
zattal kell a munkámat tovább 
folytatni. Sok fontos dolog ki-
alakítása került előtérbe: meg-
szervezni a Központi Sterilizáló 
munkáját a műtővel, hogy az 
zökkenőmentesen működ-
jön; az osztályok közötti szo-
ros munkakapcsolat, a műtéti 
program pontos megszervezé-
se. Feladataim között fontos-
nak tartom a szakasszisztensek 
szakmai továbbképzéseinek a 
megszervezését, a különböző 
forgalmazókkal való jó munka-
kapcsolat ápolását.  Köszönöm 
az intézet vezetésének, hogy 
ilyen megtisztelő új feladatok 
megoldásában vehetek részt.

Dr. Kéri Ildikó

IdéN HármaN 
részesÜlTeK 
Pro vITa dÍJbaN

Pampuk Edina

Volt, aki dallal köszöntötte a Mikulást Nagy volt a meglepetésA gyerekek örömmel fogadták az ajándékokat

TársadalmI szerePvállalás

KÓrHázUNKba láToGaToTT a mIKUlás
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Ünnepélyes szalagátvágás kí-
séretében 2015. október 20-án 
került sor az Albert Schweitzer 
Kórház- Rendelőintézet külse-
jében is teljesen megújult épü-
letének, valamint a térség leg-
korszerűbb műtéti tömbjének 
átadására. Az európai uniós 
forrásokból megvalósuló fej-
lesztéssorozattal intézményünk 
elmúlt 50 évének legnagyobb 
rekonstrukciója ment végbe.

Dr. Rétvári Bence parlamenti ál-
lamtitkár, Szabó Zsolt fejlesztés- és 
klímapolitikáért, valamint kiemelt 
közszolgáltatásokért felelős állam-
titkár, a térség országgyűlési képvi-
selője, Dr. Deczky Zoltán az Állami 
Egészségügyi Ellátó Központ Észak-
Közép Magyarországi Térségi Igaz-
gatóságának igazgatója, valamint dr. 
Stankovics Éva, intézményünk fő-
igazgatója ünnepélyes keretek között 
adta át a betegellátásnak kórházunk 
teljesen felújított épületét és az újon-
nan épült Központi Műtőblokkot. A 
hivatalos ceremóniát követően vala-
mennyi vendég megtekinthette a le-
zárult fejlesztések eredményét: az új 
épületet és annak egyes helyiségeit, a 
felújított részlegeket, a megújult esz-
közparkot.

Dr. Rétvári Bence, az Emberi Erő-
források Minisztériumának parla-
menti államtitkára köszöntőjében ki-
hangsúlyozta, hogy a hatvani albert 
Schweitzer Kórház- Rendelőintézet 
fejlesztése jól példázza azt nagy volu-
menű beruházás sorozatot, melynek 
keretében öt év alatt 500 milliárd fo-
rintot fordítottak a magyar egészség-
ügy fejlesztésére. Az államtitkár kü-
lön kiemelte, hogy a lezárult európai 
uniós projekteknek köszönhetően a 
hatvani kórház életében fordulópont 
következett be. Szabó Zsolt fejlesz-
tés- és klímapolitikáért, valamint 
kiemelt közszolgáltatásokért felelős 
államtitkár, a térség országgyűlési 
képviselője az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium közötti össze-
hangolt együttműködésről is beszélt 
köszöntőjében, illetve arról, hogy 
az együttműködés révén jelentős 
mértékben megújult számos egész-
ségügyi intézmény képalkotó diag-
nosztikai eszközparkja. A hatvani 
beruházás kapcsán leszögezte, hogy 
a kitartó munkának köszönhetően az 
Albert Schweitzer Kórház- Rendelő-
intézet újjászületett és megerősödött. 
a munka azonban nem ért véget, a 
megkezdett fejlesztések folytatódnak 
– hangzott el az átadó ünnepségen. 

Dr. Deczky Zoltán az Állami Egész-
ségügyi Ellátó Központ Észak-Közép 
magyarországi Térségi Igazgatósá-
gának igazgatója elmondta, hogy a 
fenntartó képviselőjeként már jó ide-
je együtt dolgozott a hatvani intéz-
mény vezetésével a projektek megva-
lósításában. Hangsúlyozta: a kórház 
rendkívül nagy átalakuláson ment 
keresztül az elmúlt évek során, mely 
további fejlesztési lehetőségeket hor-
doz magában és ezáltal képes lesz új 
kihívásoknak megfelelni. Dr. Stanko-
vics Éva, intézményünk főigazgató-
ja beszédében külön is kiemelte azt 
a több éves megfeszített munkát és 
küzdelmet, mely az októberi projekt-
záró eseményt megelőzte. Elmondta, 
hogy rendkívül büszke munkatársa-
ira, mert egy csapatként, közös erő-
vel és lendülettel hozták létre azt az 
eredményt, melyet az ünnepség va-
lamennyi résztvevőjének lehetősége 
nyílt megtekinteni. Utalt arra: a kór-
ház további támogatásoknak köszön-
hetően folytatja az elkezdett utat, 
hogy legfontosabb feladatának eleget 
téve – a lehető legmagasabb színvo-
nalú betegellátást tudja biztosítani.

az október 20-i, nagyszabású ün-
nepség több pályázat végeredmé-
nyét is bemutatta a vendégnek. az 
egyik ezek közül a hatvani Albert 
Schweitzer Kórház- Rendelő-
intézet központi épületének 
energetikai fejlesztése című,  
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0304 azo-
nosítószámú projekt volt. Ennek ke-
retében összesen 569 192 997 forint 
európai uniós támogatás révén való-
sult meg az intézmény homlokzati hő-
szigetelése, pincefödém- és lapostető 
felújítása, valamint nyílászáró cseréje. 
a kivitelezési munkálatok során meg-
erősítették a födémet, továbbá 889 
darab nyílászárót kicseréltek. Mind-
ezek a külső homlokzat szigetelésével 
együttesen nyújtják a jövőben az ener-
giatakarékos üzemeltetés feltételeit.

Az Albert Schweitzer Kórház- 
Rendelőintézet (ASK) működé-
sének racionalizálása, a fekvő-
beteg-ellátás struktúraváltása 
című, TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0005 
azonosítószámú projekt összesen 
2,699 milliárd forint európai uniós 
támogatás segítségével valósult meg 
és három elemre tagolódott: az 1.512 
m2-en kialakított épülettömb meg-
építésére, a főépület 2.023 m2-es 
területének teljes körű felújítására, 
valamint az orvosi műszerpark kor-
szerűsítésére. Az 1,7 milliárd forintos 
infrastrukturális fejlesztés mellett kö-
zel 1 milliárd forint értékben történt 
eszközbeszerzés. A pályázat egyik 

fél évszázados fordUlÓPoNT 

PályázaToK elemeként került sor az új, kétszintes 
Központi Műtőblokk kialakítására 
– mely zárt, konzolos hidakkal kap-
csolódik az intézmény főépületének 
I. és II. emeletéhez. ennek a megol-
dásnak köszönhetően a fekvőbetegek 
elkülönített útvonalon közelíthetik 
meg az új létesítményt - a Központi 
Műtőblokkot - melynek földszintjén 
Központi Sterilizáló is helyet kapott. 
Ez utóbbi helyiséget teherszállító lift 
köti össze az I. emeleten található há-
rom aszeptikus műtővel. A Közpon-
ti Sterilizáló kialakításával a jövőben 
egy helyen történik az eszközök tisz-
títása, fertőtlenítése, csomagolása és 
sterilizálása. a beruházás keretében 
megvalósuló eszközpark-fejlesztésnek 
köszönhetően a legkorszerűbb gőzste-
rilizáló autóklávokkal, mosogatógé-
pekkel, plazmasterilizáló és ultrahan-
gos mosóberendezésekkel szerelték 
fel a Központi Sterilizálót. A II. emele-
ti szeptikus műtő kialakítása mellett a 
Központi Műtőblokkban 3 aszeptikus 
műtő kapott helyet, melyeket - töb-
bek között - LED-es műtőlámpákkal, 
aneszteziológiai és sebészeti statív 
rendszerekkel, röntgen képerősítő be-
rendezéssel, nagyfrekvenciás és ultra-
hangos égető-vágóval, valamint art-
hoszkópos tornyokkal szereltek fel. 

a TIoP pályázat eredményeként 
egyetlen helyre, egymás szomszédsá-
gába kerültek a szakmai szempont-
ból összetartozó betegellátó egységek 
- ezáltal mérséklődött a széttagoltság 
és jelentős mértékben megnőtt a ha-
tékonyság. optimalizálódtak a be-
tegutak, csökkent a fertőzésveszély 
és javult a munkabiztonság. Szintén 
ilyen megfontolásból került sor az 
új, fedett mentőbeálló kialakítására 
– azon célt szem előtt tartva, hogy a 
2015. július 1-jén átadott Sürgősségi 
Betegellátó Osztály a jövőben minél 
könnyebben megközelíthető legyen. 
A főépület földszintjén felszabadult 
területek átalakításával immár egy 
helyen - a 24 órában működő Sürgős-
ségi Betegellátó Osztály közelében 
- koncentrálódik a teljes képalkotó 
diagnosztikai osztály, mely magában 
foglalja a CT-t, a digitális képfeldol-
gozású korszerű röntgent és ultra-
hang diagnosztikát. a radiológiai 
Osztály egyedülálló műszaki színvo-
nalat képvisel a régióban - mind épí-
tészetileg, mind orvostechnológiai 
eszközök tekintetében. 

Szintén a TIOP projekt részeként 
bruttó 150 millió forint értékben 
több, mint 50 új eszközzel gazdago-
dott az Intenzív Osztály idén június-
ban. Ilyen mértékű fejlesztésre nem 
volt példa az osztály működésének 
elmúlt negyven éve alatt. 

A főépület III. emeletének felújítá-
sa során teljes egészében megújult 
a szülészeti részleg. Immár 3 darab 
komfortos, egyágyas szülőszoba, va-

lamint egy XXI. századi császárműtő 
is rendelkezésre áll, melyet szintén 
megtekinthettek a látogatók.

A Környezet és Energia Operatív 
Programhoz kapcsolódóan került 
sor a „Fotovoltaikus rendszerek 
kialakítása központi költség-
vetési szervek” elnevezésű (KE-
OP-4.10.0/K/) fejlesztésre, mely a 
decentralizált, környezetbarát meg-
újuló energiaforrások felhasználásá-
nak ösztönzésére és azok elterjedésé-
re irányul. Kórházunk épületein 485 
db napelemet helyeztek el, melyek a 
nap sugárzását alakítják át energiá-
vá a fényelektromos jelenség segítsé-
gével.  A beruházás összköltsége 102 
433 526 Ft volt és eredményeként 
jelentősen csökken intézményünk 
hálózati villamos energia fogyasztása 
és fenntartási költsége. Az így meg-
takarított összeget a jövőben a fenn-
tartásra, a betegellátás minőségének 
javítására és az orvosi műszerpark 
fejlesztésére fordíthatja kórházunk.

Tisztelegve kórházunk névadója 
előtt, az intézmény közel fél évszá-
zados történetének legjelentősebb 
eseményén – a teljes megújulást 
bemutató, október 20-i Központi 
Műtőblokk átadó ünnepségen em-
lékeztünk meg Albert Schweitzer 
személyéről és munkásságáról. 
A szalagátvágást megelőzően Dr. 
Stankovics Éva főigazgató és Dr. 
Dolecsek Miklós – a Tudományos 
Tanács titkára - átadták az idei Pro 
Vita díjakat. A Tudományos Tanács 
még 1991-ben alapította az albert 
Schweitzer „Pro Vita” emlékérmet 
azzal a szándékkal, hogy évente elis-
merje egy orvos és egy szakdolgozó 
érdemeit. Az idei évben kiemelkedő 
szakmai munkájáért Pro Vita díjat 
kapott Dr. Basa Antal fül-orr-gé-
gész főorvos és Zólyomi Ferencné a 
tüdőgondozó nyugalmazott vezető 
asszisztense. Tiszteletbeli Pro vita 
díjat kapott Szabó Zsolt fejlesztés- és 
klímapolitikáért, valamint kiemelt 
közszolgáltatásokért felelős államtit-
kár, a térség országgyűlési képvise-
lője a kórház megújítása érdekében 
végzett munkájáért.

A köszöntőket, projektismertetőket 
és Schweitzer napi díjátadást olyan 
produkciók tették még színesebbé, 
mint a Grassalkovich Énekegyüttes 
zenei produkciója, vagy Oberfrank 
Pál színművésznek, a Veszprémi 
Petőfi Színház igazgatójának prózai 
előadása, mely kórházunk történetét 
mutatta be.

A több órás ünnepség az új és meg-
újult részek, helyiségek és eszközök 
megtekintését követően álló-
fogadással, valamint 
a kórház múltját és 
jelenét bemutató 
fotókiállítással 
zárult.

Az átadó ünnepség kezdete…

Sajtótájékoztató

A vendégek belülről is 
megtekinthették a Központi 
Műtőblokkot Az új műtők egyike

Vendégek az új Császárműtőben

Dr. Stankovics Éva főigazgató és Dr. Rétvári Bence 
parlamenti államtitkár az állófogadáson

Dr. Basa Antal főorvos 
átveszi a Pro Vita díjat

Előtérben az újonnan épült Központi Műtőblokk

Ünnepélyes szalagátvágás

Dr. Rétvári Bence parlamenti államtitkár is köszöntötte 
a vendégeket
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a NaPoKbaN érKezIK az mrI bereNdezés

ISMÉT BŐVÜLT ESZKÖZPARKUNK A HATVANI SZAKDOLGOZÓK ŐSZI ESEMÉNYNAPTÁRA
alig néhány hete, hogy ün-
nepélyes keretek között át-
adtuk a külsejében teljesen 
megújult épületet, valamint a 
térség legkorszerűbb műtéti 
tömbjét, máris újabb beren-
dezésekkel gyarapodott kór-
házunk eszközparkja – ösz-
szesen bruttó 224 millió 
forint értékben! A KEOP 
- 5.6.0/E/15 „Egészségügyi 
eszközök energia megtakarí-
tást célzó beszerzésének tá-
mogatása” című konstrukci-
óhoz kapcsolódóan érkezett 
mobilett mira digitális mobil 
röntgen alkalmazásának elő-
nye, hogy viszonylag kis hely-
igényű, a beteget nem kell 
szállítani a vizsgálathoz, vala-
mint pontos működés mellett 

az eszközzel kiváló minőségű 
képek születhetnek. 

a mammomat Inspirati-
on digitális mammográfiás 

röntgen olyan háromdimen-
ziós rétegképalkotásra alkal-
mas - az emlődiagnosztika 
területén az egyik legmoder-
nebb technológiát alkalmazó 
eszköz - mely akár a fedés-
ben lévő daganatokat is ké-
pes kimutatni. A felismerés 
pontosságának növelésével 
nagyban hozzájárul a kezelés 
sikerességéhez. 

Az új eszközök beszerzé-
sével kórházunknak minden 
lehetősége adott ahhoz, hogy 
immár az emlődiagnosztika 
terén is szűrőközponttá vál-
jon. Továbbá a gépek cseré-
jével az egészségügyi ellátás 
még biztonságosabbá válik. 

Az új berendezések a régi-
ekhez képest - egy vizsgálat-

ra vetítve - minimum 15%-
os energia megtakarítást 
eredményeznek, így megfe-
lelnek a környezeti energia-
hatékonyságra vonatkozó 
előírásoknak is. Az eszközök 
digitálisak; az egyik legmo-
dernebb technikát alkalmaz-
zák és illeszkednek a jelenleg 
már működő diagnosztikai 
rendszerhez. Konstrukci-
ójuknál fogva minimalizál-
ható a kezelői tévedések le-
hetősége és az ebből eredő 
felesleges sugárterhelés.

Kollégáink az elmúlt hetek-
ben is számos szakmai ese-
ményen képviselték intéz-
ményünket. 

A siófoki Magyar Egész-
ségügyi Szakdolgozói 
Kamara II. szakdolgozói 
tudományos kongresz-
szusán a hatvani kórház or-
szágos szinten kiemelkedett 
azzal, hogy mi szerepeltettük 
a legtöbb előadót. Lőrincz 
Melinda főnővér az egészség-
ügyi szakdolgozók felkészült-
ségét vizsgálta idős, szellemi-
leg leépült betegek ápolásával 
kapcsolatosan. Kolléganőnk 
ezzel az előadásával szekció-
jában a legjobb előadó címet 
nyerte el. benkó regina ergo-
terapeuta szakmájának jelen-
tőségét elemezte az egészség-
ügyi ellátáson belül. Vancsik 
Edina szülésznő a gestatios 
hipertermia ápolási prob-
lémáit vizsgálta várandós 
anyák körében. Hornyák Be-
áta aneszteziológiai szakasz-
szisztens és diplomás ápoló a 
betegek problémáját vizsgál-
ta a műtéthez szükséges ér-
zéstelenítések tárgykörében. 
Berényi Adrienn szülésznő a 
méhnyakrákkal és az emlő-
rákkal kapcsolatos ismerete-
ket elemezte a 16-65 éves nők 
körében, valamint ugyanezen 
populáció szűrési szokásait 
vette górcső alá előadásában.

Az idén már ötödik alka-
lommal megrendezett Hi-
vatásunk mesterei va-
gyunk elnevezésű szakmai 
versenyen szintén képvisel-
tettük magunkat. Kórházunk 
Sürgősségi Osztályának és 
Traumatológiai osztályának 
szakdolgozói vettek részt a 
versenyen – melynek Eger 
városa adott otthont. Nagy 
örömünkre szolgál, hogy a 
SÜRG-EM-URG csapat III., 
míg a Trauma Törpök csapa-
ta Iv. helyezést ért el.

Neves előadók és rendkí-
vül gazdag szakmai prog-
ram várta szeptember 4-én 
mindazokat, akik részt vet-
tek a hatvani műtősnői 
konferencián. Kórházunk-
nak jutott az a megtisztelő 
feladat, hogy a Johnson & 
Johnson Kft. – DePuy Synt-
hes vállalattal és az ao Tra-
UMA Magyarországi Műtős-
női Szervezetével közösen 

megszervezze az Osteo-
synthesisek a XXI. szá-
zadban elnevezésű ingye-
nes, akkreditált műtősnői 
szakmai napot. a hatvani 
Grassalkovich Művelődési 
Házban megrendezett egész 
napos előadássorozaton kö-
zel százötvenen vettek részt. 
A szakmai nap a műtősnők 
továbbképzését kívánta a 
középpontba állítani. A ren-
dezvényre az ország számos 
egészségügyi intézményé-
ből érkeztek előadók, illetve 
résztvevők.

a program keretében 
számos értékes előadást 

hallhattak az egészségügyi 
szakdolgozók, orvosok. Így, 
többek között: Prof. Dr. 
Varga Endrétől, a Szegedi 
Tudományegyetem szent-
Györgyi Albert Klinikai 
Központ Traumatológiai 
Klinikájának tanszékvezető 
egyetemi tanárától, Király 
Erzsébettől, a Szent János 
Kórház Traumatológiai és 
Kézsebészeti osztályának 
főműtősnőjétől, az AO TRA-
UMA Magyarországi Műtős-
női Szervezetének elnökétől. 
a hatvani kórház traumato-
lógus szakdolgozói, orvosai 
több aspektusból mutat-
ták be az intézmény osztá-
lyán folyó szakmai munkát.  

dr. valló János, az albert 
Schweitzer Kórház- Ren-
delőintézet Traumatológiai 
Osztályának vezető főorvosa 
„Osteosynthesisek a hatvani 
kórházban” címmel tartott 
előadást. Püspökiné Viczián 
Réka hatvani szakmavezető 
műtősnő „Van élet a műtőn 
kívül?” címmel mutatta be 
azt a csapatmunkát, amely 
a műtéttől a gyógyulásig 
végigkíséri a beteg útját. A 
szakmai továbbképző nap 
második felében a jelenlé-
vők work shop-on vehettek 
részt, melyet a támogató cé-
gek szerveztek.

2015. október 29-én és 30-
án kötelező szakmacso-
portos továbbképzést 
tartottunk a Semmelweis 
Egyetem szervezésében, konf-
liktuskezelés témakörben. A 
két nap arra adott lehetősé-
get, hogy a konfliktusokkal 
szembeni viselkedési formá-
kat, stratégiákat számba ve-
gyük. az esemény alkalmából 
Zombor Judit pszichológus 
tartott nagysikerű előadást.

2015. november 14-én a 
Mölnlycke Health Care Kft. 
specifikus továbbképzésén 
vehettek részt kollégáink a 
hatvani Grassalkovich Mű-
velődési Házban. A Műtéti 
hatékonyságot növe-

lő megoldások címmel 
megszervezett eseményen 
a műtéti területen dolgozó 
munkatársaink képviselték 
intézményünket.

Immár ötödik alkalom-
mal rendeztek Hatvanban 
ápolásszakmai napot, mely-
nek megszervezéséből kór-
házunk jelentős szerepet 
vállalt magára. a magyar 
egészségügyi szakdolgo-
zói Kamara Heves megyei 
szervezetével, valamint a 
magyar ápolási egyesület 
Heves megyei szervezeté-
vel közösen vállalta intéz-
ményünk azt a megtisztelő 
feladatot, hogy idén is meg-
szervezi az Ápolás ezer 
arca elnevezésű, szakdol-
gozók számára ingyenes, 
akkreditált pontszerző szak-
mai napot. az egész napos 
tudományos és kulturális 
program rendkívül nagy ér-
deklődésre tartott számot 
- több, mint százötvenen 
látogattak el a hatvani Gras-
salkovich Művelődési Házba 
november 19-én. az ápo-
lásszakmai nap ötlete négy 
évvel ezelőtt született azon 
elképzelés nyomán, mely a 
szakdolgozók tudományos 
eszmecseréjét és képzését 
kívánta középpontba állítani 
- regionális szinten. a szer-
vezők ugyanakkor fontosnak 
tartották már a kezdetekkor, 
hogy az Ápolás ezer arca ne 
pusztán tudományos elő-
adások sorozata legyen, 
hanem egyúttal a szakdol-
gozóknak szervezett kultu-
rális esemény is. Tekintettel 
a korábbi évek színvonalas 
programjaira, az Ápolás ezer 
arca mára hagyományt te-
remtett Hatvanban. számos 
szervezet és magánszemély 
fontosnak érezte, hogy hoz-
zájáruljon az ápolásszakmai 
nap megvalósításához és si-
keréhez. maguk a hatvani 
ápolók például saját készíté-
sű pogácsával köszöntötték 
a megjelent szakdolgozókat. 
a rendezvényt ünnepélyes 
keretek között Dr. Rosta Il-
dikó orvosigazgató, Pogo-
nyiné Kiss Irén, a magyar 
egészségügyi szakdolgo-
zói Kamara Heves megyei 
Szervezetének elnöke, va-
lamint Vörösmarty Attila 

ápolási igazgató nyitották 
meg. Idén is számos értékes 
előadást hallhattak a részt-
vevők. Így, többek között a 
hatvani Albert Schweitzer 
Kórház- Rendelőintézet 
szakdolgozóitól.  Püspökiné 
Viczián Rékának a szeptem-
beri műtősnői konferenci-
án elhangzott előadását ez 
alkalommal is meghallgat-
hatta a közönség. Vancsik 
Edina szülésznő a „Gestati-
os hypertonia ápolási prob-
lémái” -t boncolgatta, míg 
benkó regina az ergoterá-
pia jelentőségéről ejtett szót. 
A gyöngyösi Bugát Pál Kór-
ház dietetikusa, Nagy-Ko-
vács Magdolna a helytelen 
életmód és chron betegség 
összefüggéseit választotta 
előadása témájául, míg az 
egri Markhot Ferenc Okta-
tókórház és Rendelőintézet 
diabetológiai szakápolója, 
Szerencsiné Soós Andrea az 
1-es típusú cukorbetegsé-
get mutatta be a szülők és a 
szakdolgozók szemszögéből. 
A résztvevők hallhattak to-
vábbá a mátrai Gyógyintézet 
munkatársainak, balla atti-
lánénak és Budáné Takács 
Enikőnek a tolmácsolásában 
az intézményben alkalma-
zott korszerű biztonságtech-
nikai eszközökről a citosz-
tatikum tartalmú keverékek 
készítése és beadása kap-
csán, valamint a Parádfür-
dői Állami Kórház gyógytor-
nászától, Koncz Mónikától 
a rehabilitáció egyes kér-
déseiről. A kultúrák közötti 
különbségekről és azok kór-
házi miliőben történő meg-
jelenéséről szólt Vörösmarty 
attilának, a hatvani albert 
Schweitzer Kórház- Rende-
lőintézet ápolási igazgatójá-
nak előadása. 

a novemberben érkezett 
gépeken túl, még az idén 
tovább bővül  az  Albert 
Schweitzer Kórház- Ren-
delőintézet eszközparkja. 
A TIOP-2.2.8/14 jelű pá-
lyázat keretében, az állami 
Egészségügyi Ellátó Köz-
ponttal kötött konzorciumi 
megállapodás értelmében 
december 18-án érkezik a 
radiológiai osztály hiányzó 
eszköze: egy MRI berende-

zés. Ennek gyártója, akár-
csak a novemberben átvett 
gépeknek, szintén a siemens 
zrt. a beruházás keretében 
már novemberben végén el-
kezdődött az MRI vizsgáló, 
valamint a leletező, az elő-
készítő, a technikai helyiség 
és az öltözők kialakítása. 

Az MRI vizsgálat jelenleg 
az egész orvostudomány 
egyik csúcsát jelenti; haszna 
és jelentősége a betegellá-

tásban rendkívüli. Jelenleg 
ez adja a legtöbb képi in-
formációt az emberi testről; 
kimagaslóan megbízható 
eredményt biztosít. ennek 
a beruházásnak az értéke 
bruttó 400 millió forint.

A tervek szerint 2016-ban 
új fejlesztések veszik kez-
detüket – több ütemben. 
Elsőként megépülhet a kór-
ház területén egy 4 beállá-
sos, szociális helyiségekkel 
ellátott új mentőállomás. 
ezáltal megvalósulhat a 
csatlakozás egy országo-
san koherens rendszerhez, 
amelynek logisztikája, inf-
rastruktúrája növeli a lakos-
ság életesélyét. Részcélként 
megvalósíthatóvá válik a 
gyorsabb helyszínre érkezés, 
a készenléti állapot szüksé-
ges körülményeinek javítá-
sa, a riasztástól számított 
legrövidebb időn belüli in-
dulás infrastrukturális hát-
terének biztosítása. A cent-
ralizálás által csökkennek a 
logisztikai költségek, vala-
mint a megvalósuló létesít-
mény „passzív épület” be-
sorolása miatt a fenntartási 
költségek közel nullára re-
dukálódhatnak. egy másik 
ütemben kerülhet sor a hat-
vani és az aszódi járóbeteg 
szakrendelő, a nővérszálló, 
valamint a műhelysor ener-
getikai fejlesztésére, hom-
lokzati hőszigetelésére és 
nyílászáró cseréjére. Mind-
ezeken túl 2016-ban várha-
tó a kórház teljes fűtés- és 
világítás korszerűsítése is.

Ápolás ezer arca

Kollégáink a MESZK II. szakdolgozói tudomá-
nyos kongresszusán

Az Egészségfejlesztési Iroda az elmúlt időszakban is sok 
olyan programot szervezett, ahol lehetőség nyílt a térség 
lakosságának figyelmét felhívni az egészségtudatosabb 
magatartás fontosságára. Augusztus 8-án a hatvani 
Strandfesztivál programjához csatlakoztunk. Augusztus 
14-én az Anyatejes Táplálás Világnapja alkalmából szer-
vezett esemény sikeréhez járultunk hozzá egy hordozós 
latin fitness bemutatóval, és hordozós tanácsadással. 
Szeptember 11-én az Öngyilkosság Megelőzésének Vi-
lágnapja alkalmából a Hatvani Tűzkerék Alapítvánnyal, 
a Hatvan Járási Hivatal Népegészségügyi osztályával és 
a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövet-
ségével közösen szerveztük meg az ÉLET-VÁLASZTÁS 
elnevezésű országos konferenciát. Szeptember 12-én 
Petőfibányára települtünk ki, ahol a Kopasz-hegyaljai 
Vigadalom keretén belül szűréseket végeztünk. A Nem-
zeti Egészségfejlesztési Intézet szeptember 22-én a gya-
logló világnap alkalmából „Lépj az egészség útjára!” 
elnevezéssel szervezett rendezvényt. A program célja 
a gyaloglás világnapjával kapcsolatosan a séta és kiegé-
szítő mozgásformák népszerűsítése, az idős korban is 
végezhető mozgásformák ismert lehetőségeinek bőví-
tése volt. Ehhez a programhoz szintén csatlakoztunk 

és egy nordic walking alapoktatással, petanque játék-
kal, illetve snookball-al készültünk. Szeptember 27-én a 
Szív Világnapja alkalmából a Grassalkovich Művelődési 
Házba szerveztünk programot. A felnőtteket szűrések-
kel, a gyerekeket mesesarokkal, kreatív asztallal vártuk, 
továbbá a Tihanyi Vándorszínpad jóvoltából a „Róka 
Rudi füstölög” c. zenés mesejátékkal hívtuk fel az óvo-
dás és kisiskolás gyermekek figyelmét a dohányzás és az 
alkohol káros hatásaira. október 15-én irodánk munka-
társa meghívást kapott a horti Erkel Ferenc Nyugdíjas 
Klubtól. Itt lehetőségünk volt az iroda munkájának be-
mutatására, és annak átgondolására, hogyan tudnánk a 
jövőben jól működő partnerkapcsolatot kiépíteni. Ok-
tóberben újra indítottuk Ecséden a cukorbeteg klubbot, 
egy családterapeuta szakember biztosításával részt vál-
lalunk a kórház szülésfelkészítő tanfolyamában, illet-
ve helyszínt biztosítunk a babamasszázs tanfolyamnak. 
Nagy érdeklődés övezi továbbá a vízi tornát, és elindítot-
tunk egy életmódváltó klubbot is, amely a formabontók 
nevet viseli. November 21-én nagyszabású rendezvény-
nyel készültünk, mely a Férfiak Világnapja apropóján 
szerveződött. Az „Egészségfesztivál a férfiak egészsé-
géért, nemcsak férfiaknak” című programmal a család 

minden tagját igyekeztünk megszólítani. Rajzpályázatot 
hirdettünk „Apával az egészségért” címmel, melyre több 
mint száz alkotás érkezett. A szokásos szűréseken kívül 
PSA (azaz egy csepp vérből prosztata daganat) szűrésre 
és húgysavszint mérésre is lehetőség volt. A helyszínt az 
5. számú általános Iskola és a markovits Kálmán vá-
rosi Uszoda biztosította. Utóbbi helyszínen került sor 
az Apa-Fia, Apa-Lánya játékos vízi vetélkedőre. Ez a 
rendezvényünk volt az egyik helyszíne a „Még idén!” 
elnevezésű turnénak, országos roadshow-nak is, mely 
a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet kampánya. En-
nek keretében Takács Nóra műsorvezető, szépség - és 
életmód terapeuta, illetve Kropkó Péter 51-szeres iron-
man adott praktikus, egyszerűen megvalósítható taná-
csokat az életmódváltásra készülőknek. A programhoz 
csatlakozott a Hatvani Rendőrkapitányság, a Magyar 
Rákellenes Liga Hatvani Alapszervezete, a Magyar Vö-
röskereszt Heves Megyei Szervezete. December 3-án a 
cukorbetegséggel élőket vártuk a szakrendelőben elő-
adásokkal, illetve december 5-én a Szivárvány Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Családsegítő 
Szolgálata által meghirdetett Maratoni Foci programjá-
hoz csatlakoztunk.

az eGészséGfeJleszTésI Iroda szÍNes ProGramsorozaTa

Mammomat Inspirati-
on digitális mammog-
ráfiás röntgen 

Megkezdődött az MRI 
vizsgáló építészeti ki-
alakítása

a feJleszTéseK  
JÖVŐRE IS 
folyTaTÓdNaK

Dr. Valló János főorvos 
az Osteosynthesisek a 
XXI. században elneve-
zésű szakmai napon 
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Az elmúlt időszakban nagyon sok esemény 
történt kórházunkban, melyekről nem tudunk 

egyetlen lapszámban összefoglalóan beszámol-
ni. Várjuk a kórház munkatársainak észre-

vételeit, megjegyzéseit, ötleteit. Mi az, amiről 
szívesen olvasnának a közeljövőben?

Elérhetőségeink: 
korhaz@askhatvan.hu

+3630 413 0792
www.askhatvan.hu

Az Albert Schweitzer 
Kórház-Rendelőintézet 

negyedévente megjelenő, 
ingyenes kiadványa

JÓTÉKONYSÁGI BÁL 2016-BAN ISvéradás 
AZ ÜNNEPEK ELŐTT Kórházunk jövőre is megren-

dezi már hagyományossá vált, 
rendkívül nagy érdeklődésre 
számot tartó jótékonysági bál-
ját. A jeles eseményre 2016. 
február 13-án, szombaton este 
kerül sor a Nagy endre ren-
dezvényteremben. a bevételt 
a fekvőbeteg ellátó osztályok 
komfort-, és kényelmi funkci-
óinak növelésére, valamint az 
ápolási eszközpark bővítésére 
szeretnénk fordítani. Belépő-
jegyek korlátozott számban, 
támogatói jegyek korlátlan 
számban a vIII. emeleti pénz-
tárban vásárolhatóak decem-
ber közepétől.

A véradás rendkívül fontos, életmentő tevé-
kenység. egyetlen véradással akár három életet 
menthetünk meg! Véradó bárki lehet, aki egész-
ségesnek érzi magát, betöltötte 18. életévét, de 
még nincs 65 éves, testsúlya meghaladja az 50 
kilogrammot, továbbá elhozza magával érvényes 
TAJ-kártyáját, lakcímkártyáját, fényképes igazol-
ványát. A véradással egy időben kötelező orvosi 
vizsgálaton kell átesni. A férfiak évente ötször, a 
nők háromszor adhatnak vért egy évben és legke-
vesebb 56 napnak el kell telnie két véradás között.

Az előző bálon is ferge-
teges volt a hangulat


