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Az Albert Schweitzer Kórház - rendelőintézet ingyeneS KiAdványA

ÉVRŐL-ÉVRE 
EGYRE TÖBB 
ÚJSZÜLÖTTET 
KÖSZÖNTHETÜNK!
Az idei évben elsőként Radics 
Petra Kármin jött világra kór-
házunkban – január másodikán 
délelőtt. A kislányt – akinek 
születése mindenfajta nehézség 
nélkül zajlott - szülei mellett hat 
testvére is nagyon várta már. 
Petrát, az év első hatvani babá-
ját kórházunk dolgozói mellett 
Lestyán Balázs alpolgármester 
is külön köszöntötte és meg-
ajándékozta. A Radics család-
nak ezúton is gratulálunk hete-
dik gyermekük érkezéséhez és jó 
egészséget kívánunk!

...Bővebben a 2. oldalon.

Jótékonysági bál 2015.

Magyar Ápolók NapjaA Johannita Segítőszolgálat Hatvanban 

Beérnek az elmúlt évek erőfeszítései 

Töretlen együttműködés 
a Samsung vállalattal

Számos új eszközzel gazdagodtunk

BEÉRNEK 
AZ ELMÚLT ÉVEK 
ERŐFESZÍTÉSEI

Intézményünk 2014-es éve nem-
csak az infrastrukturális-, ha-
nem egyúttal a humánerőfor-
rást érintő fejlesztések sorozatát 
is jelentette. A korszerűsítések 
révén növelni tudtuk a beteg-
biztonságot, pácienseink elége-
dettségét és a kórház munkaerő 
megtartó képességét. A humán-
erőforrást érintő fejlesztéseken 
túl jelentős infrastrukturális 
beruházásoknak köszönhetően 
átadtuk 2014-ben a rehabilitáci-
ós központot, elkezdődött a köz-
ponti műtőblokk építése és jó 
ütemben halad  a nyílászáró cse-
re, a homlokzati hőszigetelés.
 
...Bővebben a 4. oldalon.

JÓTÉKONYSÁGI BÁL 
AZ EGÉSZSÉG 
ÉS A SZERELEM 
JEGYÉBEN
Nemcsak intézményünk életében, 
hanem Hatvan város mindenkori 
programsorozatában is kiemelkedő 
jelentőséggel bír egy - immár több 
éves múltra visszatekintő – ese-
mény: a kórház jótékonysági bálja. 
A február 14-i, nagyszabású ünne-
pély idén arra a nemes célra irá-
nyult, hogy a Traumatológiai Osz-
tály eszközbeszerzését támogassa. 
A fontos küldetés érdekében az est 
fővédnöki tisztségét Szabó Zsolt 
államtitkár, a térség országgyűlési 
képviselője vállalta magára, míg a 
bál védnöke Horváth Richárd pol-
gármester volt.

...Bővebben a 5. oldalon

SZÁMTALAN 
KORSZERŰ 
ESZKÖZZEL BŐVÜL 
KÓRHÁZUNK

Mint az már széles körben is-
mert tény: kórházunkban épül 
a régió egyik legkorszerűbb 
műtőblokkja! Az ezt biztosí-
tó uniós projekt keretében új 
épülettel bővül intézményünk. 
A 2,7 milliárd forintos költség-
vetésből finanszírozott és no-
vember óta épülő műtőblokk 
földszintjén központi sterilizá-
lót, emeletén három aszeptikus 
műtőt foglal magába és egyben 
egy új, fedett mentőbeállót is 
képez a sürgősségi betegellátó 
osztályhoz. Emellett korszerűb-
bé válik a szülészet és a szepti-
kus műtéti ellátás területe is. 

...Bővebben a 3. oldalon
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Mint az már széles körben 
ismert tény: kórházunk-
ban épül a régió egyik leg-
korszerűbb műtőblokkja! 
Mindez kiegészül az orvos-
technológiai eszközpark 
közel egymilliárd forintos 
megújulásával! A dinami-
kusan folyó építészeti ki-
vitelezéssel párhuzamosan 
zajlanak a projekthez kap-
csolódó eszközök közbe-
szerzési eljárásai is, melyek 
közül már több sikeresen 
lezárult. Ennek köszönhető-
en megérkezett a radiológiai 
közbeszerzési csomag részét 
képező, nagyteljesítményű 
SIEMENS Acuson X700 
ultrahang berendezés, mely 
minden szempontból kivé-
teles képminőséget, számos 
fejlett képalkotó techno-
lógiát tartalmaz, valamint 
konzisztens vizsgálatokat 
tesz lehetővé és biztosít-
ja az ultrahang-labor nagy 
betegáteresztő képességét. 
A műtőbeli eszközök köz-
beszerzési csomagjából 3 
darab MINDRAY altatógé-
pet kapott a kórház, amely 
a korszerű anesztézia ma 

elvárható összes követel-
ményének és igényszintjé-
nek megfelel. Az eszközök 
-  melyek precíz, pontos, 
gyógyszer- és oxigénadago-
lást tesznek lehetővé - a je-
lenlegi műtőkben látják el 
feladatukat nyár végéig. 

A traumatológiai műtő-
be korszerű, digitális GE 
röntgen képerősítő érke-
zett, amely professzionális 
képalkotó diagnosztikája 
révén a műtétek tökélete-
sebb végrehajtását biztosít-
ja. Az előzőeken túl két da-

rab OLYMPUS ultrahangos 
vágó berendezéssel is gaz-
dagodott kórházunk. Ezek 
segítségével a műtétek idő-
tartama nagymértékben le-
csökkenthető. 

Intézményünk mostan-
tól magáénak tudhatja azt 
az OLYMPOS arthroszkó-
pos tornyot is, mely egy - a 
traumatológiai ellátásban 
az ízületeken belüli kisebb 
műtéti beavatkozásokra 
alkalmas - endoszkópos 
berendezés. A radiológiai 
csomag egyik legfontosabb 

eleme egy olyan Siemens 
SOMATOM Emotion 16 
szeletes CT készülék, mely 
lefedi a radiológiai vizs-
gálatok teljes körét, úgy, 
hogy pácienseink számára 
mindez a lehető legkisebb 
sugárterheléssel jár. A CT-
hez tartozó syngo.via kép-
feldolgozó szoftver pedig 
a radiológusok gyorsabb, 
pontosabb és egyszerűbb 
leletezését teszi lehetővé. A 
rutinszerű képolvasási fel-
adatokon túl ez a szoftver 
alkalmas 3D-s műveletekre 

is. A CT berendezés megér-
kezése és üzembe helyezése 
révén kórházunk rendelke-
zik a megye legkorszerűbb 
diagnosztizáló eszközével. 

Az említett gépek megér-
kezése és munkába állítá-
sa a következő hetekben, 
hónapokban folyamatosan 
történik, igazodva ezzel a 
projekt építészeti előrehala-
dásához. Mindezen fejlesz-
tések napról napra javítják a 
kórház által nyújtott egész-
ségügyi ellátás színvonalát 
és biztonságát!

Bár az Ápolók Nemzetközi 
Napját már évek óta világ-
szerte ünneplik Florence 
Nightingale születésének 
évfordulóján -  egészen 
2014-ig kellett arra várni, 
hogy Magyarországon kü-
lön is megemlékezzünk egy 
másik olyan neves hölgyről, 
aki az ápolásszakmában fej-
tette ki áldásos tevékenysé-
gét. 

2014-ben az Országgyűlés 
határozatban nyilvánította 
a Magyar Ápolók Napjává 
Kossuth Zsuzsanna szü-
letésének napját, február 
19-ét. Kossuth Lajos húga 
volt hazánk első országos 
főápolónője. Születésének 
évfordulóján nemcsak az ő 
munkásságáról emlékezünk 
meg, hanem nemzeti szin-
ten is ünnepeljük ápolóin-
kat - azokat a szakdolgo-
zókat, akik az egészségügy 

területén tartós és magas 
szintű tevékenységet visz-
nek véghez nap, mint nap 
az ápolásszakma területén. 

A neves napon a szakren-
delő aulájában szerveztünk 
ünnepélyt, melyen képvisel-
tette magát a Magyar Ápo-
lási Egyesület is. Bugarszki 
Miklós elnök hangsúlyozta: 
az emléknap kapcsán meg-

ítélt kitüntetések jelentő-
ségét az is növeli, hogy azt 
a közvetlen környezet: a 
munkatársak előterjeszté-
sére hagyatkozva ítéli meg 
a szakma. 2015. februárjá-
ban is három ápoló része-
sült ilyen elismerésben me-
gyénkben, köztük a hatvani 
kórház dolgozója: Vargáné 
Katona Ildikó.

FEBRUÁR 19: A MAGYAR ÁPOLÓK NAPJA

SZÁMTALAN KORSZERŰ ESZKÖZZEL BŐVÜL KÓRHÁZUNK

A Magyar Ápolási Egyesület tiszteletbeli 
ápolói cím adományozásával méltányol-
ta - a Magyar Ápolók Napján - Szabó Zsolt    
államtitkár egészségügy terén kifejtett fá-
radozásait. Ez alkalomból államtitkár úr ki-
fejtette: az ápolók alkotják Magyarország 
egyik legnagyobb egybefüggő közösségét és 
egyúttal ők a kórház fő mozgatórugói. Szabó Zsolt azt is el-
mondta: nagyon nagy megtiszteltetés számára ez az elisme-
rés, majd kitért a jelenlegi fejlesztésekre, felújításokra.

Tavaly óta ünnepeljük a Magyar Ápolók Nap-
ját, melyen megyénként három olyan ápolót 
részesítenek elismerésben, akik az egészség-
ügy területén tartós és magas szintű tevé-
kenységet visznek véghez. Idén kolléganőnk, 
Vargáné Katona Ildikó munkáját is díjazták, 
akinek ezúton gratulálunk a kitüntetéshez!

PORTRÉ FEJLŐDÜNK, SZÉPÜLÜNK, BŐVÜLÜNK

AKTUALITÁSOK

Ultrahang készülék Megérkeztek az altatógépek

Magyar Ápolók Napja

Immáron második alkalommal - 
2015. január 15-én - szólalt meg 
a kórház épületében az a csen-
gő, mely jelzi: újszülöttet he-
lyeztek el az inkubátorházban. 
A korábban kidolgozott riasztási 
rendnek megfelelően szakem-
bereink a csecsemőt a kórház 
épületébe vitték, ahol dr. Rosta 
Ildikó megállapította: a kislány 
egészséges.

A csecsemőmentő inkubátor 
még 2013-ban kapott helyet 
kórházunk külterületén azzal a 
céllal, hogy védelmet nyújtson 
mindazon kisgyermekek számá-
ra, akikről családjuk lemondott. 
Ilyen formán a névtelenségüket 
megőrizni kívánó szülő anyák 
biztonságban elhelyezhetik új-
szülöttjeiket - a folyamatosan 

fűtött és megfigyelt inkubátor-
ban.

Ezt a fajta védelmet – a má-
sodik esetet szinte napra pon-
tosan egy évvel megelőzően – 
2014. január 10-án vette először 
igénybe egy édesanya, aki egész-
séges fiúgyermekét helyezte el 
az életmentő berendezésben. 
Akkor a csecsemőt kórházunk 
dolgozói a Hatvani Albert névre 
keresztelték.

A két hónappal ezelőtt inku-
bátorba tett kislány a Jázmin 
nevet kapta és ő már a második 
baba, akinek életét ez a beren-
dezés óvta. Az inkubátorház 
kihelyezése hűen tükrözi, hogy 
kórházunk küldetésében milyen 
jelentős szerep jut a prevenció-
nak.

2015-ben Radics Petra Kármin 
jött világra elsőként kórházunk-
ban – január másodikán dél-
előtt. Habár Petra már az idei év 
szülöttje, egyszersmind részese 
az intézményünkben évek óta 
tartó azon folyamatnak, misze-
rint egyre többen jönnek világ-
ra a hatvani Albert Schweitzer 
Kórház-Rendelőintézetben. 

Szülészeti osztályunk töret-
len népszerűségnek örvend a 
kismamák körében, amit vilá-
gosan jelez, hogy 2011. óta kö-
zel 50 százalékkal emelkedett 
a születésszám Hatvanban. Ezt 

nagyban elősegíti, hogy kiváló 
szakembereink nap, mint nap 
azon fáradoznak: a kismamák 
minden segítséget megkapjanak 
mind gyermekük érkezése előtt, 
mind azt követően. Az az egyéb-
ként országosan is kiemelkedő 
eredmény és tény, hogy például 
2013-ban és 2014-ben sem tör-
tént magzati halálozás – szintén 
dolgozóink szakmai felkészült-
ségét jelzi. 

Természetesen nemcsak szak-
képzett humánerőforrás terén, 
hanem technikai újításokkal, új-
donságokkal is lépést tartunk és 

felelünk a jelenkor kihívásaira. 
2014 novemberében nemcsak 
a szülészeti osztály újult meg, 
hanem ezzel együtt az újszülött 
részleg is, ahol számos modern 
eszköz kapott helyet – így pél-
dául digitális csecsemőmérleg, 
infúziós pumpa, valamint ledes 
kékfény lámpa és időkapcsolós 
infralámpa.

A folyamatos fejlesztéseknek 
és szakembereink felkészültsé-
gének köszönhetően, 2014-ben 
a születésszám Hatvanban már 
az ötszáz gyermeket is megha-
ladta!

ALBERT UTÁN MOST 
JÁZMINT MENTETTE 
MEG AZ INKUBÁTORHÁZ

ÉVRŐL-ÉVRE EGYRE TÖBB 
ÚJSZÜLÖTTET KÖSZÖNTHETÜNK!

TISZTELETBELI ÁPOLÓVÁ 
AVATTÁK SZABÓ ZSOLT 
ÁLLAMTITKÁRT 

ELISMERÉST KAPOTT 
KOLLÉGANŐNK, 
VARGÁNÉ KATONA ILDIKÓ

Dr. Palotai Andrea
A Semmelweis Orvostudományi 
Egyetemen 1988-ban diplomáz-
tam. Budapest egyik legnagyobb 
egészségügyi intézmnyében, az 
akkor újjáépített MÁV Kórház- 
és Rendelőintézet Központi 
Radiológiai Osztályán kezdtem 
a munkámat. Szerencsésnek 
mondhatom magam, hiszen 
majdnem tíz évig egy kiemel-
kedően jó közösségben, még a 
„régi öregektől” tanulhattam a 
szakma alapjait, a legmoder-
nebb berendezéseket használva 
- az ultrahangon át, a hagyomá-
nyos röntgentől a CT-ig.

2000-től lehetőségem volt 
hét évig a Bethesda Gyermek-
kórház Radiológiai Osztályán 
megtapasztalni, hogy a gyerek 
nem „kis felnőtt” és a gyermek-
radiológia sajátos területe szak-
mámnak. Szűk négy évig a gyer-

mekgyógyászati klinikumban 
dolgozva átéltem a másik oldal - 
a klinikusok - nehézségeit, prob-
lémáit, a közös együttgondolko-
dás fontosságát, a team munka 
szükségességét.

2014. szeptember 1-től dolgo-
zom a hatvani Albert Schweitzer 
Kórház- Rendelőintézet Radio-
lógiai Osztályán, ahol nagy kihí-

vás várt; a szakmai munkán túl a 
röntgen osztály megújulásának 
elősegítése. Ezen feladat során a 
korszerűtlen, elavult készülékek 
helyét átveszi egy csúcstechno-
lógiájú, direkt digitális rendszer, 
többfunkciós felvételi röntgen 
berendezés. Ez elsősorban a tra-
umatológiai ellátást korszerűsí-
ti, míg egy modern kombinált 
felvételi és átvilágító eszköz a 
sebészeti és belgyógyászati ellá-
tást erősíti. Mindemellett új, 16 
szeletes spirál CT segíti pl. a CT- 
angió és egyéb speciális vizsgá-
latok lefolytatását. A modern 
ultrahang készülékeket már 
munkába is állítottuk. Ezek szé-
les vizsgálati spectrumot biztosí-
tanak és nagymértékben segítik 
a sokszor bonyolult differenciál 
diagnosztikai munkánkat. Az 
eddig foto filmre készülő mam-
mográfiás vizsgálatot felváltja 
a féldigitális technika. Az ezen 
követelményeknek megfelelő 
készülékek - az építkezés és fel-

újítás részeként - a földszinten 
360 négyzetméteren kialakítás-
ra kerülő vadonat új radiológiai 
osztályon kapnak helyet. Meg-
szűnik az eddigi három szinten 
működő radiológia széttagolt-
sága, a kommunikáció hiánya 
a részlegek között. A jelenleg 
nehezen koordinálható munka 
egy szinten integrálódik majd. 
Megfelelő közelségben lesz a di-
agnosztika és a traumatológiai 
ellátás, ezzel lerövidítve a be-
teg utat, megszüntetve az ebből 
adódó problémákat, pl.: a vizs-
gálatokhoz nem kell a traumato-
lógiai betegeket liften szállítani, 
gyors, precíz munkára lesz lehe-
tőség.

Abban a kivételes helyzetben 
vagyok, hogy részese és elősegí-
tője lehetek ennek a megújulás-
nak. Úgy gondolom, a radioló-
giai osztály életében a helyszín 
és a géppark megváltozásán túl, 
ez a pillanat a szakmai továbblé-
pést is jelenti.

Ars poétikám:
A képi diagnosztika feladata a 
páciens panaszai mögött rejlő 
elváltozás, betegség felkuta-
tása, illetve kontroll vizsgá-
latokkal a változások nyomon 
követése. Munkám precizitást, 
magas szintű szakmai tudást 
igényel minden egyes vizsgá-
lat, minden egyes beteg eseté-
ben. Emellett elengedhetetlen 
a pácienssel való empatikus 
és segítőkész kommunikáció. 
Fontosnak tartom a folyamatos 
szakmai továbbképzést, külö-
nösen a napjainkban is változó 
technikák és metodikák tekin-
tetében.

A fent vázolt kihívásoknak sze-
retnék megfelelni, valamint el-
nyerni a betegek, orvos kollegá-
im és közvetlen munkatársaim 
bizalmát, hogy együtt találjuk 
meg a gyógyuláshoz vezető utat, 
a radiológiával együtt az egész 
kórház szakmai működésének 
megbecsülését.

Dr. Palotai Andrea

Az egészséges kislány a Jázmin nevet kapta kol-
légáinktól

Kórházunk idei első újszülöttje édesanyjával
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PÁLYÁZATOK

TÖRETLEN EGYÜTTMŰKÖDÉS A SAMSUNG VÁLLALATTAL

BEÉRNEK AZ ELMÚLT ÉVEK 
ERŐFESZÍTÉSEI

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI 
IRODA SZÍNES 
PROGRAMSOROZATA

Intézményünk 2014-es éve 
nemcsak az infrastruk-
turális-, hanem egyúttal 
a humánerőforrást érin-
tő fejlesztések sorozatát 
is jelentette. A több uniós 
forrásból származó kor-
szerűsítések révén növelni 
tudtuk a betegbiztonságot, 
pácienseink elégedettségét 
és nem utolsó sorban a kór-
ház munkaerő megtartó ké-
pességét. Mindez számok-
ban kifejezve: a Társadalmi 
Megújulás Operatív Prog-
ram keretében 8 új mun-
kahelyet teremtettünk, 14 
fő részére biztosítottuk új 
szakképzés megszerzésének 
lehetőségét, 48 munkatár-
sunk vett részt kommuni-
kációs tréningen, valamint 
kialakítottunk egy családi 
napközit. 

Egy másik uniós forrás 
teremtett lehetőséget az 
Egészségfejlesztési Iroda 
létrehozására, mely további 
2 kollégát foglalkoztat, va-
lamint a járás egészségfej-
lesztésének és prevenciós 
ellátásának bázisát képezi.

Összességében kijelent-
hetjük, hogy a kórház szak-
embergárdája folyamatosan 
bővül, valamint azt is, hogy 
jelentős szerepet vagyunk 
képesek betölteni a térség-
ben a rezidensképzés terü-
letén - tekintettel arra, hogy 
valamennyi szakmában 
rendelkezünk akkreditáci-
óval. A rezidensek mellett 
egyre vonzóbb a kórház a 
szakorvosok számára is, a 
folyamatos és lendületes 
fejlődésnek köszönhetően. 
A radiológiai osztály főállá-
sú osztályvezető főorvossal 
erősödött, de folyamatban 
van intenzív anesztezioló-
gus és sebész szakorvos fel-
vétele is.

A humánerőforrás terüle-
tét érintő fejlesztések mel-
lett szólnunk kell arról is, 
hogy kórházunk három je-
lentős infrastrukturális be-
ruházása kapcsán átadtuk 
2014-ben a rehabilitációs 
központot, elkezdődött a 
műtőblokk építése, továbbá 
folyamatosan halad a nyí-
lászáró csere és a homlok-

zati hőszigetelés. 2015-ben 
egy napelemes beruházás-
sal folytatjuk a fejlesztések 
sorozatát. A részben meg-
újuló energiaforrás hasz-
nálatának köszönhetően az 
intézmény fenntartási költ-
ségei jelentősen lecsökken-
nek. Szintén uniós támoga-
tás segítségével fejlesztjük 
informatikai rendszerün-
ket, illetve 4 kolléga képzé-
sét és foglalkoztatását biz-
tosítjuk. 

A fentiek bejelentése kap-
csán megtartott sajtótájé-
koztatón Szabó Zsolt fej-
lesztés- és klímapolitikáért, 
valamint kiemelt közszol-
gáltatásokért felelős állam-
titkár, a térség országgyűlé-
si képviselője hangsúlyozta: 
„a múltunk a jelenen ke-
resztül ível a jövőbe. Az Al-
bert Schweitzer Kórháznak 
jövője van. Fontos a pozi-

tív hozzáállás, a mosolygós 
dolgozók és a jó környezet. 
A kórház emellett tette le 
az esküt. Az elmúlt 3 év-
ben több, mint 4,1 milliárd 
Ft uniós forrás érkezett az 
intézménybe: megépült 
a rehabilitációs központ, 
megújult a tüdőgondozó, fo-
lyamatban van a nyílászáró 
csere és a műtőblokk építé-
se. Mindezek hosszú távra 
meghatározzák a kórház jö-
vőjét. A fejlesztések nem áll-
nak meg. Előttünk áll az el-
nyert napelemes beruházás 
megvalósítása, a járóbeteg 
szakrendelő felújítása, a nő-
vérszálló bővítése. Hatvan-
ban és a térségben a város 
fő zászlóshajójának, a kór-
háznak nagy szerepe van.”

Dr. Stankovics Éva, kór-
házunk főigazgatója  hoz-
zátette: az uniós fejleszté-
seken túl, a fenntartótól 
2014-ben az intézmény 
plusz támogatást is kapott a 
működési költségekre. En-
nek köszönhetően az intéz-
mény gazdasági társaság-
ként jegyzett időszaka alatt 
ki nem fizetett jubileumi 
jutalmakat is megkapták  
dolgozóink - a késedelmi 
kamatokkal együtt.

SZŰRŐNAPOK
Annak köszönhetően, hogy az 
Egészségfe j lesztés i  Irodával 
együttműködő háziorvosok rende-
lési idejükön kívül egy napot külön 
is szűrővizsgálatok elvégzésére áldoztak - november és feb-
ruár között a lakosság számos alkalommal - bejelentkezés 
és hosszú várakozás nélkül - kivizsgáltathatta magát: így 
lehetőség adódott vércukor-, koleszterinszint-, és vérnyo-
másmérésre. Emellett megtudhatták a résztvevők azt is, 
hogy van-e érszűkületek, mennyi a testzsírszázalékuk és 
dietetikai tanácsadást kaptak.

BESZÉLJÜNK RÓLA
Novemberben folytatódott a „Beszéljünk róla„ című előadás-
sorozatunk is, melynek a városi Ady Endre  könyvtár adott 
otthont. Mivel november 14-e a Diabetes Világnapja, így eb-
ben a hónapban Hevesi Tamás zenész volt a vendégünk. A 28 
éve cukorbetegséggel élő művész mesélt a mindennapjairól.

December 16-án az  „Adventi készülődés az egészség 
jegyében” című eseményen vendégeink voltak: Tatai Ist-
ván református lelkész, Poórné Miké Éva textilműves és 
Mezei Zsuzsanna vezető dietetikus. 

MIKULÁSVÁRÓ CSALÁDI SZŰRŐNAP
December 6-án Mikulásváró Csa-
ládi szűrőnapra vártuk az érdeklő-
dőket. A szakrendelőbe látogatók 
vérnyomást, vércukrot, koleszte-
rinszintet, BMI-t mérethettek, il-
letve orvosaink fül-orr-gégészeti, mozgásszervi, nőgyógyá-
szati, bőrgyógyászati, szemészeti, urológiai, ortopédiai és 
érsebészeti vizsgálatokat is végeztek. Mindemellett lehe-
tőség nyílt EKG készítésre, lisztérzékenység vizsgálatra. 
Vendégeink dietetikai tanácsokat kaptak és segítséget a 
dohányzásról való leszokáshoz.

A gyerekek számára kreatív asztallal, Csilingelő koncert-
tel készültünk, s persze aki igazán jó volt az találkozhatott 
a Mikulással is!

ELŐADÁSOK
Január 27-én Lénárt Gitta, a  nyersevő vegán életmód ismert 
hazai képviselője, több nagy sikerű könyv szerzője látogatott 
el Hatvanba az Egészségfejlesztési Iroda meghívására. Elő-
adásában az egészséges táplálkozást népszerűsítette és az 
érdeklődők frissen készített zöldturmixot kóstolhattak.

Február 24-án Mayer Petra Panarom okleveles Szépség - 
és aromaterapeuta beszélt nekünk az illatokról, azok testre 
és lélekre ható tulajdonságairól.

RENDSZERES VÍZI TORNA ÉS AqUABIKE
Az elmúlt időszakban is - minden kedden és csütörtökön - 
több csoport kipróbálta a vízi tornát és az aquabike-ot.

ÉPPEN MOST
Természetesen márciustól is számtalan programmal várjuk 
az érdeklődőket! Irodánk részt vállalt a március 14-én meg-
rendezett I. RunCard Országfutás népszerűsítésében. Már-
cius 22-én a Vadászati Múzeummal közösen emlékeztünk 
meg a Víz világnapjáról. Vendégünk volt az egri OB I-es 
női vízilabda csapat, valamint Hüttner Csaba négyszeres 
világbajnok, Európa-bajnok magyar kenus. Március 27-én 
indult a tánc! A „Dance Anywhere! Táncolj-mozdulj bár-
hol!” vidám megmozduláshoz az EFI szervezésében Hatvan 
is csatlakozik.

Tekintettel arra, hogy az 
egészség és szerelem jegy-
ében szervezett esemény 
résztvevőinek és támoga-
tóinak száma megduplá-
zódott az elmúlt évekéhez 
képest – a kitűzött cél is 
megvalósulhatott. Így a 
Traumatológiai Osztály 
egy EKG-készülékkel, két 
kötöző kocsival, egy colibri 
fúróval, továbbá öt ólomkö-
pennyel is gazdagodik. Az 
említett fúró kulcsfontossá-
gú speciális csontműtétek 

során, ezen belül is legin-
kább a kis csontok profesz-
szionális ellátásában játszik 
kiemelkedő szerepet. Azzal 
együtt, hogy az összefogás 
vitathatatlanul fontos in-
tézményünk eszközparkjá-
nak fejlesztésében és ezért 
báljainkon a jótékonyságé 
a főszerep; az estélyeket 
egyúttal fergeteges hangu-
lat jellemzi. Idén a szóra-
koztatásról olyan fellépők 
gondoskodtak a Nagy End-
re Rendezvényteremben, 

mint Kovács András Péter 
humorista, vagy a 4 For 
Dance táncegyüttes. Ter-
mészetesen a mulatságot 
rengeteg tennivaló előzte 
meg munkatársaink részé-
ről, hiszen a bál teljes meg-
szervezését a kórház dolgo-
zói vállalták magukra. 

Ezúton is köszönjük ál-
dozatos munkájukat, mint 
ahogyan valamennyi támo-
gatónk hozzájárulását az 
új traumatológiai eszközök 
beszerzéséhez!

A korszerűsítés folytatódik

Infrastrukturális 
fejesztések sorozata

EURÓPAI UNIÓS PROJEKTEK

JÓTÉKONYSÁGI BÁL AZ EGÉSZSÉG ÉS A SZERELEM JEGYÉBEN

A Samsung Electronics 
Magyar Zrt. és a hatvani 
kórház együttműködése 
2009-re datálódik; a cég 
ekkor adományozott első 
alkalommal termékeket a 
Szülészeti- és nőgyógyásza-
ti Osztálynak. A felajánlás 
viszonzásaként orvosaink 
kiszállásos nőgyógyászati 
szűrővizsgálatokat végeztek 
a vállalat dolgozói számára.

Tekintettel arra, hogy 
az ezt követő években is 
több alkalommal támogat-
ta intézményünket a cég - 
2012-ben együttműködési 
megállapodást kötöttünk - 
melyben a Samsung Elect-
ronics Magyar Zrt. vállalta, 
hogy termékeivel, valamint 
önkéntes munkával segíti 
kórházunkat. A felmerülő 
igények alapján a Samsung 
önkéntesei azóta, évente 
több alkalommal végeznek 
festési munkálatokat  intéz-
ményünk különböző terü-
letein. Ennek eredménye-
képpen számos fekvőbeteg 

osztályunk megújult. Szin-
tén a megállapodás része-
ként, a kórház előre meg-
határozott ütemterv szerint 
különböző szűrővizsgála-
tokat szervez a vállalat dol-
gozói számára - a Samsung 
területén belül.

A sikeres együttműködés 
folytatásaként - a régióban 
egyedülálló módon - csalá-
di szobát alakítottunk ki a 
Szülészeti- és nőgyógyásza-

ti Osztályunkon, csaknem 
4 millió forint beruházá-
si költséggel. A Samsung 
Családi Szoba külön für-
dőszobával, konyha résszel 
és természetesen a legmo-
dernebb Samsung elekt-
ronikai termékekkel van 
ellátva (hűtőszekrény, mik-
rohullámú sütő, szórakoz-
tató elektronikai termékek). 
Mindez lehetőséget biztosít 
a kismama számára, hogy 

szerettei körében pihenhes-
se ki a szülés fáradalmait 
- a lehető legotthonosabb 
és legkellemesebb környe-
zetben. A Samsung Elect-
ronics Magyar Zrt. dolgozói 
természetesen térítésmen-
tesen vehetik igénybe ezt a 
különleges szobát.

Példamutató az a hozzá-
állás, amellyel egy hazánk-
ban működő külföldi tulaj-
donú cég segíti a magyar 

egészségügyet. Ennek ékes 
példája, hogy 2014. év vé-
géig mintegy tizenöt millió 
forint értékű adományban 
részesült intézményünk. A 
Samsung Electronics Ma-
gyar Zrt. egészségügyben 
kifejtett társadalmi szerep-
vállalása követendő minta 
lehet a kórházért felelőssé-
get érző cégek, magánsze-
mélyek számára is. Ezúton 
is köszönjük a támogatást!

Ismét munkában a Samsung önkénteseiÚjabb eszközadományok

Humorból sem volt hiány

A vendégek fogadása

A támogatók révén megvalósult cél
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MEGALAKULT A JOHANNITA SEGÍTŐSZOLGÁLAT HATVANI ALAPSZERVEZETE
A Johannita Segítőszolgá-
lat már a korábbi években 
is segítette adományaival a 
hatvani Albert Schweitzer 
Kórházat. Így alakult ki az 
a jó kapcsolat, amely 2015. 
február 16-án, hétfőn hiva-
talosan is testet öltött a hat-
vani alapszervezet első ala-
kuló ülésén.

A segítőszolgálat megala-
kulásával valószínűsíthető 
az a tény, hogy még több 
segítség érkezik majd a vá-
rosba. Az ünnepélyes ala-
kuló ülésen dr. Stankovics 
Éva, az Albert Schweitzer 
Kórház főigazgatója, a Se-
gítőszolgálat hatvani alap-
szervezetének egyik alapí-

tó tagja leszögezte, hogy 
az egészségügyi intézmény 
több mindenért is hálás le-
het már a johannitáknak és 
ígéret tett arra nézve, hogy 
ők is tevékeny munkát vé-
geznek majd a jövőben.

Bánffy Miklós, a Johan-
nita Rend magyarországi 
tagozatának vezérlő kom-
mendátora a rend történe-
tét mutatta be a megjelen-
teknek, annak reményében, 
hogy Hatvanban is a hit 
védelme és a rászorulók tá-
mogatása lesz kitűzve a Se-
gítőszolgálat zászlajára.

Horváth Richárd a város 
polgármestere kiemelte, 
hogy mások szolgálata az 

egyik legnemesebb érték 
az ember életében. Ezért 
külön örömét és tiszteletét 
fejezete ki az alapítóknak, 

hogy Hatvanban is létre-
hozták az ilyen elveken mű-
ködő alapszervezetet.

Porcsalmy László a Jo-

hannita Segítőszolgálat el-
nöke a szervezet működési 
felépítését mutatta be, ki-
emelve azt, hogy elsősorban 
a segélyszállítmányozás a 
fő feladatuk. Mindemellett 
pedig arra is figyelmet for-
dítanak, hogy tevékenyen 
bevonják az ifjúságot mivel 
manapság egyre többen el-
magányosodnak az internet 
és a televízió káros hatásai 
miatt.

A rendezvény végén ünne-
pélyesen átadták a Johanni-
ta Segítőszolgálat zászlaját, 
mellyel hivatalosan is meg-
alakult a hatvani alapszer-
vezet. Az alakuló ülés nap-
ján megérkezett továbbá az 
első tartós élelmiszerado-
mány, melynek elosztásáról 
az alapszervezet első hiva-
talos ülésén fog dönteni. A 
Segítőszolgálatnak köszön-
hetően 2015. márciusában 
újabb adomány eszközök 
érkeztek Németországból a 
kórházba. A segédeszközök 
elsősorban a betegmozga-
tásban, a betegbizonság nö-
velesésben lesznek segítsé-
günkre. Az adományokból 
szinte valamennyi osztály 
részesül.

ÚJ HELYEN A VÉRELLÁTÓ ÁLLOMÁS

ELKÖLTÖZÖTT 
A HÁZIORVOSI 
ÜGYELET

ÉLETET MENTHET: FÓKUSZBAN A VÉRADÁS

Február 11-e óta új helyszínen, a szakrendelő épületében végzi tevékeny-
ségét a Vérellátó Szolgálat! Míg korábban a kórház, illetve a Nővérszálló 
földszintjén kapott helyet az állomás - február 11-étől a véradáshoz kap-
csolódó feladatokat a szakrendelő épületében látjuk el. Természetesen ezt 
követően is maradéktalanul megvalósul a zavartalan beteggondozás, egy-
szersmind a helyszínváltás figyelembe veszi a folyamatban lévő logisztikai 
fejlesztéseket és beruházásokat.

Az említett költözés mellett január 30-a óta a gyermek és felnőtt házi-
orvosi ügyelet is új rendelőben és megváltozott helyszínen - kórházunk 
főépületében - fogadja pácienseit. 

A zavartalan betegellátás ezt követően is maradéktalanul megvalósul, 
egyszersmind a helyszínváltás - úgy a Vérellátó Állomás, mint a házior-
vosi ügyelet tekintetében - figyelembe veszi a folyamatban lévő logisztikai 
fejlesztéseket és beruházásokat. 

A véradás rendkívül fon-
tos, életmentő tevékeny-
ség, hiszen egyetlen vér-
adással akár három életet 
menthetünk meg! Mindez 
számokban kifejezve: a biz-
tonságos vérkészlet rendel-
kezésre állásához naponta 
1800 véradóra van szük-
ség. Hazánkban évente 
több, mint 50 000 ember 
dönt úgy, hogy hozzájárul 
ehhez. A Magyar Vöröske-
reszt, illetve az Országos 
Vérellátó Szolgálat rendsze-
resen szervez véradásokat 
az ország különböző pont-
jain. Ezek pontos helyszíné-
ről és időpontjáról mindkét 
szervezet naprakész infor-
mációkkal szolgál a http://
www.veradas.hu/adj-vert/
veradasok oldalon. 

Kórházunk  rendkívül 
fontosnak tarja, hogy ilyen 
jellegű szakmai háttérmun-
kában képviseltesse magát 
- így márciusban két alka-
lommal is különleges vér-
adást szerveztünk, melyre a 

lakosokon túl dolgozóinkat 
is meginvitáltuk. A kezde-
ményezés pozitív eredmény-
nyel zárult, hiszen hosszú 
sorokban álltak az embe-
rek, hogy vért adhassanak. 
Figyelemre méltó, hogy na-
gyon sok fiatal is részt vett 
az eseményeken. Ezúton 
szeretnénk megköszönni 
minden kedves véradónak 
az önzetlen segítséget!

A közeljövőben az alábbi idő-
pontokban lesz további lehe-
tőség véradásra:
Április
18. Zagyvaszántó
28. Hatvan – Oktat Hatvan Kft
Május
05. Petőfibánya
12. Apc
19. Boldog
27. Hatvan
Június 
02. Hatvan

Mindazoknak, akik sze-
retnének akár a fenti na-
pokon vért adni - jó tudni-

uk: véradó bárki lehet, aki 
egészségesnek érzi magát, 
betöltötte 18. életévét, de 
még nincs 65 éves, testsúlya 
meghaladja az 50 kilogram-
mot, továbbá elhozta magá-
val érvényes TAJ-kártyáját, 
lakcímkártyáját, fényképes 
igazolványát. A véradás 
gyakoriságát tekintve: a 
férfiak évente 5-ször, a nők 
3-szor adhatnak vért egy 
évben. A két teljes véradás 
között legkevesebb 56 nap-

nak kell eltelnie. Fontos, 
hogy a véradással egy idő-
ben kötelező orvosi vizsgá-
laton kell átesni. A véradó 
részletes kikérdezésén és 
fizikális vizsgálatán túl vér-
csoport, HIV, Hepatitis – B, 
Hepatitis – C, illetve szifi-
lisz kimutatására is kiterjed 
a vizsgálat. Lehetőség nyílik 
irányított véradásra is: így 
nem csak ismeretleneknek 
nyújthatunk segítséget, ha-
nem ismerőseink, hozzá-

tartozóink gyógyulásához 
is hozzájárulhatunk. Ezt a 
szándékot minden esetben 
előre jelezni szükséges egy 
nyilatkozat kitöltésével. 
Amennyiben a véradomány 
szakmai szempontok alap-
ján megfelelő és a gyógyí-
táshoz szükséges, akkor azt 
a megjelölt személynek biz-
tosítani fogják. Eltérő vér-
csoport esetén a leadott vér 
a többi beteg gyógyulását 
szolgálja. 

Költözés után Február 11-e óta a Szakrendelőben 

A Johannita Segítőszolgálattól érkezett új eszközeinkAz alapszervezet megalakulása

A Johannita Segítőszolgálat Hatvanban

A véradás életet menthet

Évente több, mint öt-
venezer ember ad vért 
hazánkban

Január 30-a óta a gyermek és felnőtt 
háziorvosi ügyelet is új rendelőben és 
megváltozott helyszínen - kórházunk 
főépületében - fogadja pácienseit."
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KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY

HÚSVÉTRA VÁRVA

A korábbi évekhez hasonló-
an tavaly is sült gesztenyé-
vel, forralt borral, valamint 
punccsal ünnepeltek a kórház 
dolgozói az intézmény udva-
rán, így közösen hangolódva 
a karácsonyi ünnepekre.

Ez alkalommal a hatva-
ni Lesznai Anna Egységes 

Módszertani Intézmény és 
Speciális Szakiskola tanu-
lóinak előadása emelte ün-
nepi rendezvényünk fényét. 
Programjukban betlehemes 
műsort, majd ezt követő-
en rövid zenei összeállítást 
hallhatott és láthatott a kö-
zönség.

Az ünnepélyen Horvá-
th Richárd, Hatvan város 
polgármestere is üdvö-
zölte dolgozóinkat, illetve 
háláját fejezte ki az oda-
adó, áldozatos munkáért.           
Dr. Stankovics Éva főigaz-
gató beszámolt a 2014-es 
év számos pozitív esemé-

nyéről, fejlesztéséről, ame-
lyekhez nagymértékben 
hozzájárultak kórházunk 
munkatársai is - odaadá-
sukkal és töretlen lelke-
sedésükkel. A karácso-
nyi ünnepek közeledtével 
nemcsak az aktív dolgozó-
kat köszöntöttük, hanem 

intézményünk nyugállo-
mányban lévő munkatár-
sait is. 

A hivatalos programot kö-
vetően a megjelentek kötet-
len beszélgetés keretén belül 
fogyaszthattak az intézmény 
konyháján készült ünnepi 
étkekből.

Tavaszi ünnepeink sorában a Húsvét a kitelje-
sedő megújulás ünnepe. A Húsvét a hívő ember 
számára Jézus Krisztus embert megváltó feltá-
madását, a nem hívő ember számára az ismét 
megújuló természet örömünnepét jelenti.

Valamennyien ünnepre várunk, feltámadás-
ra készülünk. Készülünk külsőségeinkben vi-
dámabb ruhát öltve magunkra; házainkat, la-
kásainkat díszítjük, takarítjuk. De készülünk 
lelkiekben is: a Húsvét várakozását a lélek meg-

tisztításával, bűnbánattal, halhatatlan lelkünk 
ünnepre készítésével tesszük teljessé.

Készül a természet, készül a lélek… Készülődé-
sünk, várakozásunk soha nem hiábavaló, hiszen 
sokszor nem a várt és remélt csoda, de az ahhoz 
vezető út, a csoda reménysége adja az igazi, tisz-
tító élményt.

Teljesítsük ki tehát ünnepre készülődésünket, 
„emeljük fel szíveinket”, érleljük magunkban a 
reményt a nekünk és értünk feltámadó Élet hi-

tével, hogy a Húsvétot tisztultabb, s ezáltal erő-
sebb, igazabb lélekkel ünnepelhessük!

Dr. Köles József
„… És megérzik a fényt a gyökerek. 
     És szél támad. És fölzeng a világ.
     Mert megölhették hitvány zsoldosok,
     és megszűnhetett dobogni szíve –
     Harmadnapra legyőzte a halált.
     Et resurrexit tertia die.”

   /Pilinszki János/


