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ügynökség
vagy
az elavult technikai eszközöket újakra cseréljük. Támogatásuknak köszönhetően új gyógyító
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A LEGÉRDEKESEBB,
LEGVÁLTOZATOSABB
SZAKMA
2017. március 1-jén vette át dr. Gazdag Gábor az I. Pszichiátriai és Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály vezetését.
A kezdetekről, az elmúlt időszak változásairól, a Pszichiátriai Centrummá alakulásról beszélgettünk.

fejlődéssel, anyagi helyzettel, melyek egyszerre mind befolyással
vannak a tünetekre, a kialakuló
kórképekre. Ez ebből a szempontból szerintem sokkal „izgalmasabb” mint bármilyen más orvosi szakterület. A másik fontos
előnye a pszichiátriának, hogy itt
aránylag rövid idő után az orvos
önállóan elkezdhet gyógyítani. Ez
a szakma sokkal individuálisabb
a többihez képest, hiszen nálunk
sokkal szorosabb orvos-beteg
kapcsolat alakul ki. Számomra ez
is fontos volt, amikor végül ezt a
szakirányt választottam.

Kezdjük rögtön egy alapvető
kérdéssel. Mikor döntötte el,
hogy orvos, azon belül is pszichiáter szeretne lenni?
Tulajdonképpen mindkettő egy
érdekes történet. Szüleim mérnökök voltak, épp ezért a gimnázium alatt még én is erre a
pályára készültem. Negyedikes
koromra ez azonban megváltozott, és végül az orvosi pályát
választottam. Mivel elsőre nem
vettek fel, ezért segédboncmesterként kezdtem el dolgozni. A
következő évben azonban bejutottam az Orvosi Egyetemre, ahol
az a sebészet és a pszichiátria
érdekelt leginkább. Hatodévben
már nagyon sokat jártam a Sebészeti Osztályra asszisztálni,
és végül ott is helyezkedtem el a
diplomaosztás után. Azonban pár
hónappal később jött egy álláslehetőség a Pszichiátriai Klinikán,
melyet sikeresen megpályáztam,
így egy jelentős pályamódosítással elkezdtem egy új helyen dolgozni.
Nem hiányzik a sebészet?
De, hosszú ideg hiányzott. A műtőnek van egy egészen sajátos világa,
hiszen teljesen más dolog „manuálisan”
gyógyítani, mint „fejben”. Szerencsére ezt
a hiányérzetet a pszichiátria kompenzálni

tudta. Nekem az összes orvosi szakterület
közül ez a legérdekesebb, legváltozatosabb. Itt minden egyes eset különböző, a
betegek más és más történetekkel keresnek meg, eltérő családi háttérrel, pszichés

Milyen út vezetett a Dél-pesti
Kórház Pszichiátriájára?
A Pszichiátriai Klinikán 1998-ban
szakvizsgáztam, majd egy évvel
később mentem át a Szent László
Kórház konzultációs ambulanciájára, ahol nagyon sok tapasztalatot szereztem. 2008. augusztusában Szabó doktor úr – akit már
korábban is ismertem, hiszen évfolyamtársam volt az egyetemen
- keresett meg először, hogy nem
venném-e át itt az I. Pszichiátriai
Osztály vezetését, mivel nyugdíjba vonult a korábbi osztályvezető főorvos.
Elfogadtam a felkérést, és ezt követően
több mint 2 évig irányítottam az osztályt.
Sajnos az akkori menedzsment és köztem
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nem volt teljes az összhang, ezért később
úgy döntöttem, visszamegyek korábbi
munkahelyemre, a László Kórházba. 2013.
február 1-jétől a Merényi Kórházban addig
működő Pszichiátriai és az Addiktológiai
Osztályokat integrálták, melynek vezetésével engem bíztak meg. Ez nem is annyira szakmailag, hanem sokkal inkább menedzsment szempontból volt igazi kihívás.
Két osztályból kellett egy olyan egységet
kovácsolni, ami képes tökéletesen ellátni
a feladatát. Ezt nagyjából másfél év alatt
sikerült megvalósítani. A 2015-ös évben
több olyan esemény történt a Merényiben,
ami fokozatosan ellehetetlenítette az
osztály működését, ezért az év végével lemondtam a vezetői pozíciómról és visszatértem a László Kórházi ambulanciára. A
2016-os év már nagyrészt a habilitációm
elkészítésével és megvédésével telt.
És most újra itt van Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban…
2016 decemberében egy nagyon nehéz
helyzet alakult ki az I. Pszichiátriai Osztályon, mert nem volt akkreditált vezetője
az osztálynak, pedig kulcskérdés a rezi-

densképzésben az
akkreditáció. Ekkor
kezdtem
először
Szabó igazgatóhelyettes úrral, majd
főigazgató
úrral
tárgyalni
arról,
hogy hogyan lehetne az osztályt talpra állítani. Végül
sikeresen megállapodtunk főigazgató úrral, és március 1-jétől ismét
belevágtam
egy
újabb – megint inkább menedzsment
szempontból nehéz
– feladatba. Elég
sok minden történt
itt az elmúlt 5 hó-

napban. Egy új integrált működési formát
javasoltam a főigazgató úrnak, melynek
megvalósításán dolgozunk, eddig sikeresen. Ez igazából egy hosszú folyamat,
melynek részeként szervezeti, működési
és személyi változások egyaránt történtek
az elmúlt időszakban. Május 8-ával vis�szavettük a teljes területi akut ellátást,
hiszen az elmúlt évben volt olyan időszak,
amikor nem, vagy csak részben tudtuk
ellátni a kórház területi betegeit. Ez egy
lényeges eredmény, és eddig szerencsére
úgy tűnik, bírja a rendszerünk a terhelést.
Jelenleg hányan dolgoznak az osztályon?
Velem együtt tizenegyen, hat szakorvos
és öt rezidens, vagy szakorvos jelölt és
van még három külső ügyeletesünk is.
Szeptemberben várunk újabb kollégákat.
Ennyien vagyunk jelenleg a 150 ágyra, ami
nem egy rossz arány.
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NÉVJEGY

ÖSSZEHANGOLT
CSAPATJÁTÉK
Első alkalommal vett részt ezen a versenyen?
A Sürgősségiről két csoport indult. Az én
csapatomban, mindenkinek ez volt az első
versenye. Általános tapasztalat, hogy aki
egyszer elindul ezen a megmérettetésen,
máskor is visszatér. Én Bene Katalinnal,
Szabó Krisztinával ás Pető Lajossal voltam
a Spongyabob nevű csoportban. Hamar kiderült, hogy ki-miben erősebb, így gyorsan
együtt tudtunk dolgozni. Talán részben ennek is köszönhető az elért eredmény.
Milyen élmény volt?
A kórházban két kör és a döntő volt, amit
megnyertük. Ezt követően jutottunk tovább
a városi versenyre, ahol az egyik elődöntőn
győztünk, de utána már nem jutottunk tovább. Talán a helyi vetélkedő könnyedebb
hangulatú volt, a városi esetében már jobban
éreztük, hogy ennek már nagyobb tétje van,
és nemcsak egy osztályt, hanem egy egész
Intézményt képviselünk. Nagyon tetszettek a
feladatok, mert ügyességi, gyakorlati, elméleti
és szituációs gyakorlatok egyaránt voltak.

Milyen pozitív hatás tapasztalható a
Pszichiátriai Centrummá alakulás óta?
A Centrummá alakulásra leginkább azért
volt szükség, hogy a területi akut ellátás
visszavételével járó fokozott terhelésnek
meg tudjunk felelni. A feladatok optimális
csoportosítására, valamint a humánerőforrás terheléshez való igazítására nagy
segítség a Centrum. Most integráltabban
működik a három pszichiátriai osztály,
sokkal szorosabb kapcsolati rendszerrel.
Ez egy érdekes helyzet, hiszen szervezetileg tulajdonképpen megmaradtak a részlegek, de valójában Centrumként funkcionális egység vagyunk. Például a betegek
áthelyezése jóval gördülékenyebb lett, de a
reggeli megbeszélések is most már közösen zajlanak. Ez azért is jó, mert nem csak
az adott osztály orvosai és pszichológusai
hallanak róla, hogy milyen körülmények
közt kerül be egy adott beteg, hanem a
többi orvos is ott van, és ha mondjuk három
nap múlva áthelyezésre kerül a beteg, akkor

ők is minden információt tudnak a páciensről. Amióta a Centrum létrejött, ez nagyon
gördülékenyen és hatékonyan működik.
Vannak-e további tervei, ötletei az osztály fejlesztésével kapcsolatosan?
Az elkövetkező időszak egyik fontos feladata az osztály presztízsének javítása.
Szeretném, ha a szakmában kialakulna
az a kép, hogy itt magas színvonalú, minőségi munka folyik, ahova érdemes beteget küldeni. A humánerőforrás jelenleg
épp elegendő ahhoz, hogy a Centrum jól
működjön. De persze jó lenne, ha jönnének még szakemberek, akik által stabilabb
lehet a rendszer. És természetesen az is
elengedhetetlen, hogy a betegek megbízzanak bennünk, és hozzánk forduljanak
segítségért. A pszichiátriai betegek jelentős része krónikus beteg, akiket nem tudunk véglegesen meggyógyítani, hanem
először stabilizáljuk, majd gyakran egy
életen át nyomon követjük az állapotukat.

Ennek során az orvos-beteg kapcsolat különösen felértékelődik. A cél pedig minden
esetben a betegek megtartása, teljes körű
ellátása hosszú távon is. A mi szakterületünkön nagyon fontos, hogy ismerjük az
adott személyt, és a pontos kórtörténetét,
hisz ez a sikeres terápia egyik alapja.
Mivel foglalkozikszívesen szabadidejében? Hogyan tud kikapcsolódni?
Leginkább a családommal szeretek lenni. Sokat sportolunk, szoktunk biciklizni,
evezni, úszni. Ezek fel tudnak tölteni. Ha
van rá lehetőség, akkor szívesen utazunk
külföldre is, illetve a tudományos tevékenységek tudnak még teljesen kikapcsolni. Elég sokat publikálok, lektorálok, előadok, a Semmelweis Egyetemen több mint
20 éve oktatok, vizsgáztatok is. Ezeket nagyon szeretem csinálni a napi betegellátó
tevékenységem mellett.
Ócsai Gábor

Tizenkét év mentőzés után 2016. januárjában kezdett el a Dél-pesti Sürgősségi osztályán dolgozni Nagy Krisztina. Az elmúlt másfél évben nagyon
megszerette az itt dolgozókat, melyhez többek között a MESZK vetélkedőn való részvétel is hozzájárult. A csapattagok a sikeres szereplés miatt Semmelweis napi elismerésben részesültek.

A Semmelweis napon oklevéllel is jutalmazták ezt az eredményt.
Igen, nagyon megtisztelő, hogy gondoltak
ránk. Számomra azért is bír különleges értékkel, mert még nem dolgozom olyan hos�-

ÖSZTÖNZŐ

raknunk egy-egy értelmes egészségügyi kifejezést, mely szintén nagyon izgalmas volt.

BRAINSTORMING

Milyen eredménnyel zárták a versenyt?
A Dél-pesti Kórház elődöntőjén túljutva bekerültünk a helyi döntőbe, ahol a Sürgősségi
Osztály után 2. helyezést értünk el, így az intézményt a városi versenyen mi is képviseltük.

Hogy állt össze a csapat?
Két csapat indult az osztályunkról, de az
egyikből ketten visszaléptek, így Ulicza Vikivel, az I. Belgyógyászat főnővérével beszálltunk a team-be, Szántó Regina és Jágerné Blaha Katalin mellé. Sajnos az utolsó
megmérettetésen Blaha Kata nem tudott
ott lenni, így Keresztesi Endréné Teri segített ki minket. Évekkel ezelőtt már két alkalommal részt vettem a MESZK vetélkedőjén,
ezért nem volt teljesen ismeretlen terület.
Egy ilyen versenytől mindig tart egy kicsit az
ember, mikor azonban már ott van, az adott
helyzetben, akkor nagyon élvezi.
Milyen feladatokra emlékszik vissza legszívesebben?
Sok érdekes kérdés volt, mely részben szakmai területre, részben az általános műveltségre vonatkozott. Magyon furfangos volt
például az „Igaz a hamis” című játék, ahol
egy perc alatt minél több kérdésre a hamis
választ kellett kiválasztani. Az akasztófás
rész és az anagramma is nagyon tetszett.
Ez utóbbinál összekevert betűkből kellett ki-
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Az I. Belgyógyászati Osztály csapata idén a városi
döntőig jutott a Magyar Egészségügyi Szakdolgozó
Kamara (MESZK) által rendezett versenyen. A négyfős
csoport egyik tagjával, a Kardiológiai ambulancia részlegvezető asszisztensével, Tolvai-Fülöp Katalinnal beszélgettünk ennek apropóján.

szú ideje itt. Ugyanakkor mindennek leginkább a csapatkohézió erősítése miatt volt
különösen fontos szerepe.
Több mint egy évtizedes mentőzés után miért váltott?
Nagyon szerettem mentőzni, az életem része volt, de elérkezett az idő, mikor úgy
éreztem, váltanom kell. Korábbi munkámnak
köszönhetően már évek óta volt kapcsolatom a Dél-pesti Sürgősségi Osztályával, és
kívülállóként is úgy tűnt, itt egy jó csapat
van. Ebben azóta sem csalódtam, hiszen
nemcsak könnyen beilleszkedtem, hanem
úgy érzem, a csapat aktív tagja lettem. A
sürgősségi ellátás közel áll a mentőzéshez,
mivel ugyanannyira interdiszciplináris ága az
egészségügynek. Tetszik, hogy itt folyamatosan nyomon követjük a betegeket, szoros
kapcsolatot ápolva a társosztályokkal.
A szabadidejében is ilyen aktív?
Néha egészen nehéz kikapcsolni, hiszen ez
egy olyan hivatás, amit nem lehet egyszerűen csak „bent hagyni” a munkahelyen. Mióta
nem mentőzöm, több lett a szabadidőm, amit
leginkább a családommal igyekszem tölteni.
Szívesen hallgatok zenét és sokat olvasok nagyon szeretem az antikváriumi könyveket.
szj

Milyen pozitív tapasztalatokat sikerült ös�szegyűjteni a verseny alatt?
Sok mindent lehet tanulni, tapasztalni egyegy ilyen játékos vetélkedőn. Ez egy csapatmunka, ami az életben, a betegek mellett is
nagyon fontos. Nemcsak képet kap az ember a kollegái szaktudásáról, de saját maga
számára is ösztönzőleg hat. Egyrészt kaptam egy visszacsatolást a jelenlegi szakmai– és általános ismereteimről, másrészt
kedvet kaptam ahhoz, hogy még többet és
többet akarjak tanulni.
A folyamatos szakmai fejlődés elengedhetetlen része ennek a szakmának.
Így van és ez rendkívül fontos számomra, hiszen így tudom teljes körűen ellátni a munkámat. 30 éve dolgozom a Jahn Ferenc Dél-pesti
Kórház I. Belgyógyászatán - először az osztályon kezdtem, majd 1993-ban kerültem át ide,
a Kardiológiai ambulanciára. Közben elvégeztem az EKG szakasszisztensi képzést, majd a
Kardiológiai szakasszisztensi iskolát is, de mind
a mai napig rendszeresen részt veszek továbbképzéseken. Számtalan esetben tapasztalom,
hogy a betegek ellátásához és kellő tájékoztatásához, valamint az utánpótlásképzésben való
segítséghez széles körű szakmai tudásra van
szükség. Így tudunk hitelesek maradni és magas szinten ellátni a munkánkat!
szj
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STABIL ELLÁTÁSI RENDSZER
BEMUTATKOZIK A II. BELGYÓGYÁSZATI-GASZTROENTEROLÓGIAI OSZTÁLY
A Dél-pesti Kórház II. Belgyógyászati–Gasztroenterológiai Osztálya a szakmai irányelvek szerint, a fejlődés útját keresve működik. Mindezek mellett észleve és érezve a hazai egészségügy
összes problémáját, lehetőség szerint zökkenőmentesen igyekszik biztosítani a területi fekvőés járóbeteg-ellátást.

A

2000-es években kezdődött
el a belgyógyászati osztályok
profil szerinti szétválasztása,
mely nemcsak hatékonyabbá
tette a működést, hanem jelentős mértékben elősegítette
a betegek szakszerű ellátását,
mortalitásának csökkentését.
Ennek jegyében 2007-ben a Dél-pesti Kórházban is megalakult a gasztroenterológiai profillal
rendelkező II. Belgyógyászati Osztály. Az elődosztályok ezzel a specifikációval nem rendelkeztek,
korábban gasztroenterológia és endoszkópos
profil csak ambulancia jelleggel működött a kórházban. Az első osztályvezető dr. Fenyvesi András 2007-től 2012-ig vezette az osztályt, majd őt
követte dr. Fuszek Péter, akit 2015-ben dr. Sahin
Péter váltott. Jelenleg is az ő irányítása alatt működik az osztály.
A II. Belgyógyászati-Gasztroenterológiai Osztály II.
progresszivitási szintű gasztroenterológia, ahová a
betegek nyelőcső, gyomor, máj, epe, hasnyálmirigy
és bélbetegségekkel fordulhatnak. Mindezek mellett a területi elv alapján általános belgyógyászati
ellátást is biztosít. A betegek gyógyítása fekvő- és
járóbeteg formában egyaránt működik. A hatodik
emeleten található részleg 67 férőhelyes, melyek

között aktív és rehabilitációs ágyak találhatók,
ezek számszerű megoszlása leginkább igényfüggő. 2015. áprilisától 4 jól felszerelt szubintenzív
ágy áll rendelkezésre az akut gasztrointesztinális
vérzéssel érkező páciensek korszerű gondozására. Az ágyszám ideális a megfelelő működéshez,
ugyanakkor a krónikus rehabilitáció teljesen más
mentalitást, ellátást igényel, mint az aktív belgyógyászati-gasztroenterológiai profil. A hatékonyság
jegyében talán a jövőben majd mód lesz az aktív és
krónikus ellátás különválasztására is.
A II. Belgyógyászat fő feladata az akut gasztroenterológiai vérző betegek 24 órás folyamatos,
a szakmai irányelveknek megfelelő, modern
kezelése. Az osztály az akut endoszkópos retrográd cholangiopancreatographia lehetőségét
megszervezte, a szubintenzív részlegen pedig a
modern gyógyszeres GI vérzéscsillapítást vezettek be. Ez jelenti a korszerű, irányelveknek megfelelő gyógyszeres terápiát, mint az intravénás
proton pumpa gátlókat, a terlipressint vagy az
erythromycin használatát Bizonyos esetekben
nem plazmát kell adni a vérző betegnek, hanem
prothrombinkomplex-koncentrátumot vagy/
és fibrinogént. Az endoszkópos vérzéscsillapításban régóta használt tonogénes injektálás
mellett több fajta hemoclippek, argon plazma

coaguláció régóta rendelkezésre áll. 2016-tól
használják a hemospray-t, mint az endoszkópos vérzéscsillapítás legmodernebb eszközét.
Ez utóbbi drága eljárás, azonban ennek használatával számos akut fekélyből vérző beteg
kerülte már el a nagy mortalitású akut műtétet.
Nyelőcső varix vérző betegeket vérzésszünetben leginkább gyűrűzéssel látják el, a szakmai
irányelveknek megfelelően. A retrospektív tanulmányok szerint 2014-hez képest 2015-ben
a varix vérzők kórházi mortalitása az osztályon
10%-kal csökkent a modern vérzéscsillapításnak és a szubintenziven való kezelésnek köszönhetően. Az akut hasnyálmirigy gyulladásos
betegek - a súlyossági foktól függő – ellátása
is a szubintenzív részlegen zajlik. Retrospektív
módszerrel elemezték a 2014-2015-ös évek
kórházi mortalitását ebben a betegcsoportban
is. Ebben az esetben 6%-kal csökkentették a
kórházi mortalitást a korai enterális táplálással,
megfelelő korai folyadék pótlással és a szubintenzíven való kezelés bevezetésével.
A leggyakrabban elvégzett terápiás beavatkozások a vérzésellátáson túl a gyomor- és bél polypok
eltávolítása, epeúti, pankreász intervenciók végzése. ERCP során gyakori az epeúti kő eltávolítása,
amit többféle mechanikus kőtörő készlettel, és az
endoszkópos izomgyűrű átmetszés szabályszerű
alkalmazásával végeznek. Ezek a beavatkozások
csaknem minden esetben sikeresek. Az osztályon
lehetőség van plastic és fém epeúti sztentek, valamint entreális sztentek behelyezésére is. Nem
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DR. MOLNÁR PÉTER

helyettes osztályvezető főorvos
„Az
egyetem
után, 1999 októberében
kerültem ide a II.
Belgyógyászatra.
Akkor ez egy leginkább általános
belgyógyászati
profillal rendelkező 140 ágyas
nagy osztály volt,
ahol kezdőként
szakmailag
a
belgyógyászat széles spektrumával találkozhattam. A 2007-es átalakítás során fél évre
átkerültem az I. Belgyógyászatra, ahol angiológiai és kardiológiai területen is tapasztalatot szereztem. Közben Fenyvesi főorvos
vezetése mellett kialakult a II. Belgyógyászat
új gasztroenterológiai struktúrája, így 2007
nyarán visszajöttem, és már itt kezdtem meg
a rezidensi képzést. A manualitást nagyon
szeretem, már 2007 novemberétől felügyelet
mellett ugyan, de önállóan endoszkópoztam,
és 2008 januárjától kolonoszkópiai vizsgálatokat is végzek. Azóta már természetesen
fordítva van, ma már én segítek a rezidenseknek, akiknek igyekszem nemcsak azt megtanítani, hogy pontosan le tudják olvasni a képernyőn látottakat, hanem magát a technikát
is. Osztályvezető helyettesként főként akkor
hárul rám több feladat, mikor az osztályvezető szabadságon van. Mindennapi munkámat
igyekszem az emberek iránti szeretettel és
tisztelettel végezni.”
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operálható nyelőcső tumorok esetében természetesen fém sztentet használnak az Endoszkópos
Laborban. Az évi több mint 400 ERCP számmal
megfelelő nagyságú Endoszkópos Labort működtetnek. 2016 decemberében egy endoszkópos
ultrahang készülékkel (EUH) bővült az osztály – a
már meglévő bedside ultrahang mellett. Az EUH
alkalmas a gyomor-bélrendszeri falának szövettani rétegenkénti megjelenítésére, a gasztrointesztinális traktus közvetlen szomszédságában
lévő szervek részletdús ábrázolására, valamint
mindezekből cytológiai mintavételre. A kórházban
ún. linearis fejjel ellátott EUH áll rendelkezésre,
amely elsősorban terápiás eszköz.
Az Intervenciós endoszkópia megtanulása biztosított a fiatalabb érdeklődő munkatársak számára.
Az osztály két rendelés - a gasztroenterológiai
szakambulancia és az endoszkópos rendelésformájában látja el a járóbetegeket. A szakambulancián öt orvos, dr. Ujhelyi Piroska, dr. Sebők
Andrea, dr. Molnár Péter, dr. Rácz Sándor, Héra
László és dr. Sahin Péter előjegyzés alapján fogadja a pácienseket. Itt emésztőszervi panaszokkal jelentkezők szakorvosi vizsgálata, H2 kilégzési
tesztek végzése, UBT vizsgálat Helicobacter fertőzés tisztázása, laboratóriumi vizsgálatokhoz célzottan a szakorvos döntése alapján előírt vérvétel
zajlik. A járóbeteg ellátás keretében alsó- és felső
emésztőszervi diagnosztikus és terápiás endoszkópos vizsgálatokat is végeznek. Az endoszkópos
laborban több orvos vizsgál egy időben, egyikük
a gyomortükrözést, másik a vastagbéltükrözést
végzi. A betegellátás folyamatos, ambuláns betegek esetében előjegyzés alapján történik, melyet
a beteg háziorvosa, illetve a szakvizsgálat után
a kezelőorvos javasolhat. A kolonoszkópiás vizsgálati előjegyzés a humánerőforrás hiánya miatt
több, mint 1 hónap, amin a közeljövőben változtatni szeretnének.

Az osztályon belül dr. Pál István adjunktus úr diabetológus, endokrinológus szakvizsgával rendelkezik. Jelenleg alakítják ki az osztályon az önálló
szakrendeléshez a megfelelő európai munkakörülményeket.
Az osztályon összesen 8 orvos dolgozik, melyek közül 6 gasztroenterológus szakorvos és
1 diabetológus, endokrinológus szakvizsgával is rendelkezik, ami külön öröm, hiszen az
általános belgyógyászati ellátás színvonalát
ez jelentősen emeli. Rajtuk kívül továbbá egy
rezidens orvos folytatja itt a tanulmányait.
Szeptembertől várhatóan további 2 rezidenssel bővül az osztály létszáma. Az endoszkópos
asszisztensek száma megfelelő, akik kitűnően
képzettek és szorgalmasak. A gasztroenterológiai szakrendelésnek, osztálynak nincs külön
betegszállítója, ami a hatékony munkaszervezést időnként akadályozza. A nővéri létszám
alacsony, ahogyan ez a jelenlegi egészségügyet máshol is jellemzi. A mortalitás aránya
2015-ben emelkedett, ami elsősorban az
orvos és nővérhiánnyal, valamint a súlyosabb
betegek ellátásával magyarázható. 2016-ban
a kórházi mortalitás már csökkenő tendenciát
mutatott az orvoslétszám növekedése és a bevezetett változások következtében. Kiemelendő azonban, hogy szubintenzívet egy év után
önálló ápolói csapat látja el, amely ezen a részlegen is a mortalitás csökkenéséhez vezethet
a jövőben. A 2015-ös változások nagy hatással
voltak az osztályra, hiszen az akkori fluktuációt
követően nemcsak az osztálylétszám állandósult, hanem az osztályhangulat is sokat javult.
A kollegák a leterheltség ellenére is lehetőleg
figyelve egymásra, összehangoltan végzik a
napi munkájukat.
A nap mindig az osztályos kisvizitekkel kezdődik
8 órakor, melyet másnaponta a 9:15-kor kezdődő
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„1988 óta dolgozom a hatodik emeleten, a
II. Belgyógyászat
alakulásakor is itt
voltam már. Sok
változást
végig
kísértem, de azt
látom, hogy az
osztály egy nagyon jó, fejlődő
úton jár dr. Sahin
Péter vezetésével. 2015-ben két új nagy terület felé nyitottunk,
előtérbe került a vérzőcentrum, és elkezdtük az
enterális- és parentális táplálást. Az új irányvonal a nővérek részéről is plusz tudást igényel,
melyet belső képzések formájában igyekszünk
átadni. A II. Belgyógyászaton összesen 37 ápoló,
5 asszisztens, 2 segédasszisztens és 2 adminisztrátor dolgozik. Sajnos szinte folyamatos a
nővérhiány, általában 9-10 szabad státuszunk
van, melyekre folyamatosan várjuk leginkább az
alapképzésben résztvevőket. Előszeretettel támogatjuk a további képesítések - legfőképp az
OKJ-s papírok - megszerzését. Régen három
műszakban dolgoztunk, ez mára kettőre csökkent, nappali (7-19 óra között) és esti (19-7
óra között) beosztásra. Van egy kívánságfüzetünk, melybe mindenki bejegyezheti a kéréseket.
Ezeket igyekszem figyelembe venni, továbbá a
menedzsment támogatásával külső segítséget
kapunk, olyan nővéreket, akik már jól ismerik az
osztály működését, hiszen sokat dolgoznak velünk. Nappal a keleti- és a nyugati szárnyon egyaránt segédnővérekkel kiegészülve 3-3, éjszaka
2-2 nővér van. Ezen kívül az őrzőben is folyamatos az ápolói jelenlét. Nagyon jó irányba halad
az osztály szakmai munkája, melyet igyekszünk
a szabályok betartatásával is erősíteni. Az egyik
ilyen a látogatási idő. Ez egy folyamat, mely lépésről lépésre járul hozzá a fejlődéshez. Jó látni,
mikor a munkánkat siker koronázza és például
egy fiatal nő megrövidült bélszakasszal is képes teljes értékű életet élni. Az osztály hangulata
változó, ami általánosan elmondható az egész
egészségügyről. Közös programokkal igyekszünk
elősegíteni a csoportkohéziót.”

„Belgyógyász
szakor vosként
gasztroenterológiai szakvizsgával
rendelkezem, és
2005 óta erősítem a Dél-pesti
csapatát.
Jelenleg én vagyok
a
szubintenzív
osztályos orvosa,
péntekenként az
ambulancián is
rendelek. Ez egy átfogó szakmai terület, melyből nagyon szeretem az endoszkópos és invazív
beavatkozások elvégzését. Az igazi sikerélmény
számomra, ha egy kezelés jól sikerül, és a betegek gyógyultan távoznak. Például az ERCP-nek
köszönhetően viszonylag rövid időn belül kézzel
fogható eredmény látható. Itt az epevezeték elzáródás az epekő eltávolításával orvosolható. A
folyamatos fejlődés jegyében rendszeresen részt
veszünk szakmai konferenciákon, tudományos
tanulmányokat írunk, melyeket előszeretettel
prezentálunk az arra alkalmas platformokon.
Legutóbb a Magyar Gasztroenterológiai Társaság
nagygyűlésén ismertettem a dr. Sahin Péterrel
közösen megfigyelt és összegyűjtött eredményeket. Azt vizsgáltuk, hogy a szubintenzíven
végzett vérző ellátásban az új gyógyszeres kezelés a nyelőcső vérzés gyógyulási folyamatait
milyen formában segíti elő. Kölcsönösen nyitott
a szakmai kapcsolat más intézményekkel, hiszen
volt már arra is példa, hogy máshonnan jöttek
hozzánk az endoszkópos vérzéscsillapítás gyakorlati tudásának fejlesztése érdekében.”

főnővér

nagyvizit követ, ahol a főnővér, az osztályos nővér,
a dietetikus, a gyógyszerész, és osztályos orvos
vesz részt az osztályvezető főorvossal együtt. A
szükséges ERCP és endoszkópos ultrahang vizsgálatokra ezt követően kerül sor a röntgen átvilágító helyiségében. Délelőtt folyamatosan zajlanak
a szakrendelések is. A napi működés egyik alapja
a hatékony kommunikáció, így a fontos dolgokat
mindig felírják vagy személyesen egyeztetik. Ez

a szubintenzív osztályos orvosa

különösen fontos a rezidens képzés során is, ahol
az osztály szakorvosai igyekeznek a jövő generációját kinevelni.
A mindennapos betegellátás mellett a tudományos életben is aktívan részt vesznek az itt
dolgozó orvosok. Többen publikálnak magyar és
idegen nyelven egyaránt, továbbá a tudományos
társaságok - többek között a Magyar Gasztroenterológiai Társaság és a Magyar Mesterséges Táplálási Társaság –éves kongresszusán rendszerint
képviseltetik magunkat előadásokkal. Mindezek
mellett külön hangsúlyt fektetnek a kórházi továbbképzésekre, így például nemrég a Sebészettel
és az Intenzív Osztállyal együttműködve az akut
hasnyálmirigy gyulladás és a rövidbél szindróma
korszerű ellátása került a fókuszba.
A II. Belgyógyászat-Gasztroenterológia a kórház
menedzsmentjének támogatásával az elmúlt
években jelentősen fejlődött. A nyugati szárnyban
saját forrásból megújultak a kórtermek és bővült
a VIP részleg is. A szubintenzív kialakítása mellett
fontos mérföldkő volt az endoszkópos laborban

az endoszkópos kiegészítők széleskörű biztosítása, amivel Budapesten az egyik legjobban felszerelt endoszkópos labort sikerül működtetni.
Gyógyszerkeretükkel, a gyógyszerészekkel való
napi kapcsolat segítségével megpróbálnak jól
gazdálkodni. Ennek következtében a nagy értékű
gyógyszereket, tápszereket, antibiotikumokat, parenterális tápszereket úgy biztosítják, hogy csak
ritkán szorulnak keretük kiegészítésére.
Mindezek a változások az osztályos betegek elégedettségének növelése mellett a mortalitás
csökkenéséhez vezethet a költséghatékonyság
javulása mellett.
Az osztálynak az SBO-val, az Intenzív Osztállyal és
a Sebészettel van a legszorosabb munkakapcsolata, de a belgyógyászati osztályokkal is megfelelő
az együttműködés. Érdemes kiemelni a Sürgősségi Osztállyal való kapcsolat fejlődését, ahol bevezették az ügyeleti telefont és a telefonos konzultációt, így a betegelhelyezés, betegbiztonság és a
szakmai munka színvonala egyaránt emelkedett.
Mindezek hatására az ügyeleti terhek kis mértékben csökkentek.
A jövő tervei között szerepel a keleti szárny megújítása, a magas színvonalú szakmai munka folyamatos biztosítása, az osztályon belüli krónikus
rehabilitáció részleg megszüntetése, a fiatalok
folyamatos képzése, a tudományos munkavégzés,
valamint bel- és külföldi kongresszusi részvételek
biztosítása. Általános és fontos feladat a fiatal
munkaerő itthon tartása vagy hazacsábítása, mely
a megfelelő fizetés mellett a munkakörülmények
javításával, a protokollok szerint működő osztállyal
érhető el. Természetesen fontos a szigor mellett a
barátságos munkalégkör, a munkatársak csapattá
alakítása is. A fiatal munkatársak megtartásának
egyik fontos feltétele jövőképük biztosítása, melyet
a fent említett változtatások segíthetnek elő.

Színes ez a szakma

Interjú dr. Sahin Péter
osztályvezető főorvossal
2015. április 1-jétől vezeti a II. Belgyógyászati Osztályt. A szakmai protokollok betartásával igyekszik az osztály működését
számszerű eredményekkel mérhető formában javítani, melynek része az aktív tudományos munka, és a munkatársak továbbképzésének elősegítése és támogatása is.
Mi vonzotta erre a pályára?
A távoli rokonságban voltak orvosok a családban, akiknek példája nagy hatással volt rám.
Az egyetemi évek alatt azért választottam a
gasztroenterológiát, mert ez egy izgalmas,
színes orvosi terület, ahol a diagnosztika mellett manuális tevékenységre is lehetőségünk
van. Jelenleg az endoszkópos UH liszenszvizsga megszerzése és az EUH intervenció bevezetése a legnagyobb feladat.
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És garantált a folyamatos fejlődés..
Igen, bár ez az egész orvosi pályát jellemzi. Én a gasztroenterológián belül leginkább a táplálásterápiát és az intervenciós
endoszkópiát szeretem. Mindkét területen
itt a Dél-pesti Kórházban is hatalmas előrelépésnek lehetünk tanúi. Az intervenciós
endoszkópiáról beszéltünk, azonban kiemelhető, hogy az elmúlt időszakban az osztályon természetessé vált a táplálásterápia
minden formája, ami ismerten csökkenti
hosszútávon az ellátás költségeit, az ápolási napok számát és nem utolsó sorban a
betegek mortalitását. Jelentős mértékben
nőtt az iható tápszerek, enterális- és parentális tápszerek használata, melyekhez a
menedzsmenttel közösen sikerült megteremtenünk a finanszírozási és technikai hátteret is. A betegbiztonság növelése mellett
a nővéri munkát csökkentik az enterális és
parenterális pumpák használata.
Milyen szakmai út vezette a Dél-pesti Kórházba?
1990-1995 között Ajkán dolgoztam, innen
kerültem a Szent Rókus Kórházba, egészen
2005-ig. Ezt követően tizenöt évig a Szent
Imre Egyetemi Oktató Kórházban. Osztályvezetőm és tanítómesterem először Mészáros
Sándor, Török Attila, majd Topa Lajos főor-
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vos úr volt. Topa Főorvos úrtól tanultam az
intervenciós endoszkópiát. Az intenzív betegellátásról, táplálásterápiáról legtöbbet Futó
Judittól tanultam, aki akkoriban a Szent Imre
Egyetemi Oktató Kórház Intenzív Therápiás
osztályát vezette. Itt kezdtük el a Magyar
Mesterséges Táplálás Társaság égisze alatt
a rövid bél szindrómás betegek kezelését és
az otthoni parenterális táplálás finanszírozásának megteremtését. A munka nagyságát érzékelteti, hogy akkoriban a rövidbél
szindrómának BNO kódja sem volt. Mára már
a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház a bélelégtelen betegeket kezelő centrumok közül
az egyik legnagyobb lett, ahova azóta is vis�szajárok a betegeket gondozni. Ezt a munkát
a kórház menedzsmentje is jelentősen támogatja, amit ismételten megköszönök.
Hisz a szigorú szakmai protokoll betartásában. Miért olyan fontos ez?
A minőségi egészségügyi ellátás fontos
elemei a fegyelem, a jó munkaszervezés, a
szakmai protokoll szerinti működés. A szabályok nem nehezítik, hanem könnyebbé teszik a munkánkat, hiszen olyan útmutatást
adnak, melyek használhatóak akkor is, mikor
nincs sok idő a döntéseken gondolkozni. Természetesen ez nem akadálya az egyéni döntések meghozatalának.

Szabadidejében mit csinál szívesen?
Heti háromszor futok 5-10 kilométert, télen
síelek, nyáron pedig vitorlázom. Szeretek
utazni, sakkozni, ez a játék kapcsol ki leginkább. Szívesen olvasok, szépirodalmat vagy
szakirodalmat. Szeretem a zenét, pontosabban ahogyan gyermekeim zenélnek. Nagyobbik fiú gyermekem gitározik, a két iker
gyermekem pedig dobol és furulyázik.
Szlopóczki
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Semmelweis napi
Ünnepség 2017
1818. július 1-jén született Semmelweis Ignác, az anyák megmentője, a gyermekágyi láz
okának és gyógymódjának feltalálója. 1992
óta minden évben születésének évfordulóján
ünnepeljük Magyarországon a magyar egészségügy napját.
A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet ebben az évben is nagyszabású
ünnepséget szervezett ennek tiszteletére,
ahol különböző díjakat, jutalmakat adtak át
az előző esztendő legkiválóbb dolgozóinak.
Az eseményt idén június 29-án tartották a
Kórház főbejáratánál található aulában. A
rendezvényen részt vett dr. Nemcsok Dénes
helyettes államtitkár, Pápai Mihály, Gyál város polgármestere, Ughy Attila és Szabados
Ákos, Pestszentlőrinc, illetve Pesterzsébet polgármestere, továbbá Morovik Attila,
Csepel alpolgármestere, az ÁEEK területi
igazgatóság képviseletében Ringbauer Zsuzsanna és Bojtor Éva, a Magyar Egészségügyi

Szakdolgozói Kamara képviseletében Szabó
Andrásné, Turbucz Márta, a Jahn Ferenc
Dél-pesti Kórháza Alapítványának kurátora, valamint Györgyi Anna Jászai Mari-díjas
színművész.
Az ünnepség megnyitásaként a közel 200
fős vendégsereg közösen énekelte el a Himnuszt, majd dr. Ralovich Zsolt, a kórház főigazgatója köszöntötte az egybegyűlteket.
Hangsúlyozta, egy kórházban egytől egyig
mindenki a betegek egészségéért dolgozik, a
siker mindenkin múlik, és mindenkinek hozzá
kell tennie a magáét a közös eredményekhez.
Beszédében a közelmúlt kórházi beruházási
eredményeit és fejlesztési terveit is kiemelte.
Megköszönte Csepel, Pestszentlőrinc-Pestszentimre, Pesterzsébet, valamint Soroksár
önkormányzatának, amiért támogatásukkal
hozzájárultak, hogy anyagilag is tudják honorálni a munkatársak kiváló teljesítményét.
Dr. Gazdag Gábor, a kórházi Pszichiátriai
Centrum vezetőjének ünnepélyes köszön-
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tőjét követően elkezdődtek az oklevelek,
ajándékok átadásai, melyet Györgyi Anna
színművésznő előadásai színesítettek. Idén
összesen 101 kórházi dolgozó kapott elismerést, többek közt 2 adjunktusi kinevezést, 5 főorvosi kinevezést, 1 főtanácsosi és
7 tanácsosi címet, 13 gazdasági igazgatói
dicséretet, 27 ápolási igazgatói dicséretet,
valamint 10 orvosigazgatói és 13 főigazgatói
dicséretet is átadtak a 2017-es Semmelweis
nap alkalmából.
A kitüntetések után dr. Ralovich Zsolt ismét megköszönte a kórházi dolgozók felelős munkáját, és a Szózat eléneklése után
a program egy állófogadással végződött a
kórház éttermében.

DICSÉRETEK
Főigazgatói
dicséretben részesült
Kőfalviné Ragó Gyöngyi
Óvádi Józsefné
Boros Istvánné
Sebestyén Gábor
Dr. Csákó László
Dr. Hangonyi Mária Csilla
Dr. Ila Zsuzsanna
Dr. Lippai József
Dr. Seres Éva Mária
Dr. Szabó Tibor
Dr. Hoser Ildikó
Dr. Mező Róbert
Dr. Dohányosné Tenkes Erzsébet

Orvosigazgatói
dicséretben részesült
Dr. Antal Andrea
Bencsik Krisztina
Dr. Gerencsér Krisztián Norbert
Dr. Héra László Ádám
Dr. Kári Dániel
Kerekes Ágnes
László Adrián
Dr. Szabó Györgyi
Dr. Szép Éva Mária
Dr. Zsilinszky Zsuzsanna

GRATULÁLUNK
MINDEN KITÜNTETETTNEK!
Óg

Ápolási igazgatói
dicséretben részesült
Kiss Judit

Marozs Orsolya
Sebestyén Anita
Molnár Katalin
Kiss Csabáné
Szűcsné Hajdú Ágnes
Jakab Ferencné
Nagy Krisztina
Hidvéginé Miklósi Anikó
Kátai Ferencné
Harangi Józsefné
Bán Krisztina Erika
Székelyné Bóta Éva
Stróger Orsolya
Halász István
Tóthné Kerék Gyöngyi
Krasznai Andrea
Légrádi Zsuzsanna
Erdei Csabáné
Nagyné Petrányi Zsuzsanna
Olexa Márta
Kokicsné Fehér Mária
Plank Jánosné
Dávid Márton
Erősné Mihályi Ágnes Krisztina
Benkőné Ripp Éva Ilona
Hulényi-Gróf Orsolya

Gazdasági igazgatói
dicséretben részesült
Molnár Menyhértné
Varga Viktor
Balogh Ottó
Gadányi Károly
Velkei Ferencné

Nagy Zoltán
Tóth László
Kránicz Tibor
Nagymihály Ádámné
Stempin Zsuzsanna
Kaldenecker Mónika
Fehérné Németh Mariann
Módra Ferenc

Tanácsosi címet kapott
Pollák Ildikó
Tar Tünde
Budai Jánosné
Barna Józsefné
Sajtos Nóra
Kadáné Majoros Judit Zsuzsanna
Ecker Linda Katalin

Adjunktusi kinevezést kapott
Dr. Hortobágyi Erika
Dr. Titkos Barbara

MESZK szakmai vetélkedő
csapatversenyén nyújtott
teljesítményéért elismerő
oklevelet kaptak
Ulicza Viktória
Tolvai-Fülöp Katalin
Keresztesi Endréné
Szántó Regina Terézia
Nagy Krisztina
Bene Katalin
Pető Lajos
Szabó Krisztina

Főorvosi kinevezést kapott
Dr. Halász Krisztina
Dr. Kovács Béla Ph.D
Dr. Köves Béla Ph.D
Dr. Tóbiás Imre
Dr. Zeitler Ágnes Orsolya

CÍMADOMÁNYOZÁSOK
Munkatársi címet kapott
Karacsné Flick Anikó
Boda Andrea
Sebéné Kovács Andrea
Szíjjártó Mária

Főtanácsosi címet kapott
Pócsikné Orosz Krisztina

45 éves áldozatos szakmai
munkájáért elismerésben
részesítettek
Dr. Jávorkai Imre
Czövek Sándor Gáborné
Az Intézményért végzett
lelkiismeretes munkájáért
elismerésben részesül
Turbucz Márta
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PSZICHIÁTRIAI CENTRUMOT
ALAKÍTOTTAK KI A DÉL-PESTI
KÓRHÁZBAN
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TOVÁBB FEJLŐDIK A GASZTROENTEROLÓGIA

2017. június 1-jével a Dél-pesti Kórházban működő 3 pszichiátriai profilú osztály funkcionális
egységbe szervezésével pszichiátriai centrum
létrehozásáról döntött a kórház menedzsmentje.
A centrum létrehozását több körülmény indokolja, melyek közül talán a legfontosabb a
pszichiátriai betegek változó ellátási igényeihez való alkalmazkodás. Az elmúlt évtizedben a terápiás lehetőségek fejlődése következtében a nagy pszichiátriai kórképekben
szenvedő betegek egyre ritkábban igényelnek
kórházi ellátást, viszont jelentősen növekedett a pszichiátriai problémákkal küzdő idősek
aránya, valamint a kábítószer-fogyasztáshoz
kapcsolódóan jelentkező pszichiátriai tünetek
miatt osztályos kezelést igénylők aránya is. A
területi ellátás mellett a Kórház a centrumon
belül ezen betegcsoportok ellátására szakosodott részlegeket alakít ki, de a rehabilitációs
tevékenységet is az igényekhez alkalmazkodva, több szinten és területen fogja végezni. A
gerontopszichiátriai és addiktológiai rehabilitáció mellett további specialitásai a centrumnak a pszichotikus- és a neurózis-spektrumba
tartozó betegek minél egyénre szabottabban
történő rehabilitációja, amit szocioterapeuták
és pszichológusok is segítenek. A gyógyszeres
kezelések mellett a rehabilitációs munkában
az egyéni és csoportos pszichoterápiás kezelések, a szocioterápiák széles tárháza, valamint a mozgásterápia is bevezetésre kerül.
A centrumhoz integráltan a nappali kórházi
ellátás fejlesztése is a tervek között szerepel.
A centrum létrehozásának további előnye, hogy
az egészségügyben egyre nehezedő humánerőforrás helyzetben esetlegesen kialakuló
átmeneti humánerőforrás-hiányra centrumon
belüli átcsoportosítással megoldás található.
Az ápolók „kiégésének” megelőzésében is hatékony stratégia a dolgozókat időszakonként
új munkakörbe helyezni, ami a centrumon belül
könnyen megvalósítható. A nagyobb szervezeti
egységen belül könnyebb a dolgozók érdeklődésének, képességeinek leginkább megfelelő
munkakört megtalálni és ez által megtartani a
dolgozókat a centrumban.
A Pszichiátriai Centrum a 3 osztályon, 300
ágyon lát el betegeket, 18 orvos, 92 ápoló, 10
pszichológus, valamint 7 terapeuta végzi a
gyógyítást és rehabilitációt.
Az ellátott betegek számában 15-20%-os növekedés várható a kapacitások jobb kihasználásával, az ellátás hatékonyságának növelésével, ami az ápolási idők rövidülését is
eredményezheti.
Óg

Megújul a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és
Rendelőintézet II. Belgyógyászat-Gasztroenterológiai Osztálya. A korábbi fejlesztéseket követően most az osztály folyosóit és
szobáit festették ki, a kórtermek fürdőszobáit teljesen felújították, új bútorokat állítottak be, valamint az orvosi gázhálózatot is
bővítették.

A DÉL-PESTI KÓRHÁZ NYERTE
A FERTŐTLENÍTŐS SZAVAZÁST
Közel 800.000 forintnyi támogatás
gyűlt össze alkoholos kézfertőtlenítőre a Reszasz kézhigiéniát népszerűsítő
akciójában.
A Rezidensek és Szakorvosok Szakszervezetének kézhigiéniát népszerűsítő
akciójában közel 800.000 forintnyi támogatás gyűlt össze alkoholos kézfertőtlenítőre. Az akció sikerességét igazolja, hogy több, mint 7500-an tartották
fontosnak, hogy szavazatukkal segítsék
az általuk kiválasztott egészségügyi intézményt. A nyertes kórházat szavazás
alapján választották ki, a legtöbb voksot a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és
Rendelőintézet kapta, így a több, mint
500 liter alkoholos kézfertőtlenítőt és 60
darab ágyvégi adagolót az ott dolgozó
kollégák, gyógyuló betegek és látogató hozzátartozóik használhatják majd.
A támogatást 2017. június 30-án adtuk
át a kórház vezetőségének - tudatta a
szervezet közleményben.

Ezzel az akcióval a célunk az volt, hogy
felhívjuk a lakosság, a döntéshozók és
az egészségügyben dolgozók figyelmet a
kézhigiénia fontosságára, hiszen ez alapvető és elengedhetetlen követelménye a
biztonságos betegellátásnak, a kórházi
fertőzések visszaszorításának. Bízunk
benne, hogy rövid határidőn belül minden egészségügyi intézmény bejáratánál,
minden folyosón, betegágyon és minden
betegellátási pontnál lesz kézfertőtlenítő,
lehetővé téve annak rutinszerű használatát, ezáltal is csökkentve az elkerülhető
megbetegedések és halálozások számát.
Ezen célkitűzés deklarálása és rendszerszintű megvalósítása kizárólag kormányzati szándék kérdése.
Ezúton szeretnénk megköszönni az önzetlen adakozóknak és a sajtó munkatársainak a támogatást. Nélkülük nem értük
volna el ezt az eredményt - áll a közleményben.
forrás: www.weborvos.hu

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Alapítványa,
valamint a Vitaminkosár Kft. támogatói megállapodást kötött, melynek keretében a Vitaminkosár Kft. 1.000.000 Ft-tal, az Alapítvány
további 3.000.000 Ft-tal járult hozzá a beruházáshoz.
A beruházással tovább fejlődik a Gasztroenterológia, hiszen az elmúlt időszakban több
változás is történt az osztályon. A Szerencsejáték Zrt. támogatásával kialakításra került a
szubintenzív részleg, elkülönítő kórterem és
egy új vizsgáló helyiség, valamint 2017. januárjában a XVIII. Kerületi Önkormányzat segítségével a kórház egy 48 millió forint értékű
endoszkópos ultrahang készüléket is üzembe
állított.
Dr. Ralovich Zsolt, a kórház főigazgatója ünnepi beszédében megköszönte a Vitaminkosár Kft-nek a támogatást, az osztály dolgozóinak pedig a felújítás ideje alatt is tapasztalt,
a betegellátás érdekében végzett erőfeszítéseit. Hangsúlyozta, a kórház vezetése minden
támogatási lehetőséget megragad a gyógyítás szakmai színvonalának emelése, és a be-

tegek komfortérzetének javítása érdekében
– érkezzen az akár a fenntartó Állami Egészségügyi Ellátó Központtól, akár a kórház ellátási területéhez tartozó önkormányzatoktól,
legyen bármilyen alapítványi támogatás vagy
Európai Uniós pályázati lehetőség.
Dr. Sahin Péter, a II. Belgyógyászati Osztály-Gasztroenterológia főorvosa kiemelte,
osztályvezetőként fontos, hogy a dolgozók és
a betegek egyaránt jól érezzék magukat az
osztályon. Miután a gyógyítás feltételei minden téren adottak lettek, az osztály és kórter-

mek felújítása elkerülhetetlen volt. A látogatók,
dolgozók és betegek által használt mellékhelyiségek felújítását kiemelt célként tűzték ki,
hiszen minden elért eredmény mellett csak
így biztosítható a betegek emberi méltósága.
A Vitaminkosár Kft.-ben – mint legnagyobb
támogatóban – ebben kiemelt partnerre találtak, de hangsúlyozta, a gyógyítás feltételeinek ilyetén alakításához nélkülözhetetlen volt
a kórház egész menedzsmentjének elkötelezett segítsége egyaránt.
Kovács Péterné Vajda Magdolna, a Vitaminkosár Kft. tudományos igazgatója elmondta, cégük egy családi vállalkozás, mely saját
anyagi lehetőségeihez mérten tud adományokat nyújtani az egészségügyi ellátásra,
hiszen itt van az egyik legnagyobb szükség az
ilyen jellegű felajánlásokra. Az 1.000.000 forintos támogatás reményei szerint csupán az
első lépés a kórház és a cég jövőbeli együttműködéséhez, ugyanis ha egy ilyen megállapodás mindkét fél számára jó, és kedvező
eredményeket hoz, akkor azt folytatni kell.
Reményét fejezte ki, hogy ez jó példát mutat
többek számára is, hiszen együttműködve lehet szép eredményeket elérni.
A köszöntőket követően a vendégek dr. Sahin Péter osztályvezető főorvos vezetésével
megtekintették a felújított II. Belgyógyászati
Osztályt.
Óg

A felújításról készült további képek a kórház
honlapján, a Galéria menüpontban elérhetőek.
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KÖSZÖNŐLEVELEK

Tisztelt Szülészeti Osztály!
Tisztelt Főigazgató úr!

Tisztelt Ápolási Igazgató Asszony!

Köszönetemet szeretném kifejezni az alább leírtak kapcsán!

Édesapám,
Olivér bekerült végtag amputáció miatt az Önök egyik
osztályára. Sajnos ő alapjában véve elég beteg, rengeteg kórházat megjárt.
Ilyen kedves, segítőkész kollektívát még nem láttam.
Külön szeretném EMBERSÉGE miatt kiemelni azt az ápolónőt (Ágnest), aki
többször gondozta, ápolta, annak ellenére, hogy nem az ő betege volt, és
aki ma, 2017.07.24-én nappal is mellette volt. Ő fantasztikus, különleges,
számomra Tündér, avagy Angyal. Volt szerencsém látni, ahogyan a kollégáival is beszélt, ahogy a gyakornokokat tanítgatta, ahogy mindenkihez mindig volt egy kedves szava, és mindig mindenre figyelt, mindenre volt ideje,
ereje, kora ellenére is ő jött-ment a legtöbbet. Ő volt az egyetlen, aki tényleg
ÁPOLÁSI szemszögből nézte Édesapámat, hogy mi a legjobb a betegnek.

Június 15-én kora este mentünk be a Szülészet-Nőgyógyászati Osztályra
várandóságom 36. hetében magas vérnyomás miatt! Úgy volt, hogy csak
bent tartanak megfigyelésen, de mivel a gyógyszerek után sem ment lejjebb, a vérnyomásom, ezért még aznap este soron kívüli császármetszéssel segítettek világra a kislányomat, Zsófit. Kislányom a megszületése után
a Koraszülött osztályra került megfigyelésre és a hazatávozásunkig ott is
volt. Rengeteg segítséget és figyelmet kaptunk mind a ketten. A nővérek
nagyon kedvesek és segítőkészek voltak, mind a két osztályon. (Koraszülött és Terhespathológia) Szeretnék köszöntet nyilvánítani az operáló
orvosnak, dr. Gérecz Balázsnak, aki nagyon szimpatikus és kedves volt.
Korrekt, teljes körű tájékoztatást kaptam tőle, továbbá Kislányom kezelő
orvosának, dr. Hering Zsuzsannának, aki a szülést követően megkeresett
és tájékoztatott a gyermekem hogylétéről, illetve, hogy mi vár(hat) ránk.
Mindvégig segítőkész és kedves, türelmes volt. Nagyon pozitív tapasztalatokat szereztem. Köszönöm nekik és az osztály többi dolgozójának, munkájukhoz sok erőt, jó egészséget és kitartást kívánok!
Tisztelettel:

Anikó

Sose fogom Őt elfelejteni.
Rengeteg erőt adott Apunak és Nekem.
Köszönöm még egyszer a munkájukat!
Mély tisztelettel:
Erika

Július 28-án délután 4 óra körül jelent meg Önöknél a lányom,
Lilian. Tervezett otthonszülés végén kisebb komplikáció merült fel.
Fogadott bábánk döntött úgy lányommal egyetértésben, hogy nagyon gyorsan a Kórház segítségét igénybe veszi. Azonnal nagy
empátiával fogadták a kismamát, szakszerűen világra segítették a
babát. Itt mondanék köszönetet a Szülészeti Osztályról segítségül
hívott főorvos úrnak, és szülésznőnek is, együttes csapatmunkájuknak köszönhetően szép és egészséges unokánk született, lányom
profi ellátásban részesült Önöknél is, és később a Szülészeten is.
Köszönök mindent a magam és a családom nevében:
Zsuzsa, újdonsült nagymama

Tisztelt Igazgató Úr!
Köszönetemet fejezem ki -a mai napon- az Önök kórházában kapott sürgősségi ellátásért. A Fül-orr-gégészeti Osztályra kellett
mennem, ahol is az ügyeletet teljesítő doktornő, rendkívül kedvesen,
empatikusan, és udvariasan látott el. A vizsgálat alatt végig megnyugtató, és barátságos volt. Hozzáteszem, hogy az ottlétem alatt,
a velem kapcsolatba kerülő személyzet is udvarias volt. Az osztályon
tisztaság, és kellemes légkör volt. Jó tudni, hogy van kórház, ahova
az ember bizalommal mehet.
Köszönettel:

Judit
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BÚCSÚZUNK DR. BARTAL ELEONÓRÁTÓL
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2017. június 2 kora délutánján utolsó útjára kísértük szeretett munkatársunkat, dr. Bartal Eleonórát. Földi maradványai a pestlőrinci Szent
Margit kápolna altemplomának urnatemetőjében nyugszanak. A 72
évesen betegségben elhunyt kolléganő patológus és belgyógyász szakorvos volt, de gyakorló orvosi munkáját sok éves OEP-beli tevékenység
szakította meg. Később – nyugdíjas statusát feladva - kórházunk Csepeli Telephelyének II. Krónikus Belgyógyászati Osztályán tevékenykedett. Utolsó leheletéig dolgozott. Ha valaki többet szeretne megtudni
munkásságáról, elolvashatja a Pirulap 2015. március 24-i számában
megjelent interjú kapcsán elhangzott önvallomását.
Ha Nórára gondolok – mi így neveztük -, azonnal eszembe jutnak szelíd
vitáink vallásról, felekezetekről, természettörvényről. Ezen beszélgetések
nyomán nyilvánvalóvá vált, hogy Nóra nem volt istenhívő ember, de az is,
hogy felmenői vallási életének ellentmondásait teherként cipelte vállán.
A tört remények, elmaradt megváltások sorát idézve mindig rezignáltan mosolygott. A tízparancsolatot morális imperatívusznak tekintette.
Ugyanakkor hitt a végtelen – ismeretlen erejében, és kapaszkodott abba.
Az utolsó hetekben is gyalog járt, hogy gyönyörködhessen a természet
egyedülálló, magányos szépségében és megtanulhassa észrevenni az
apró csodákat: még Csepel utcáin is.

Dr. Bartal Eleonóra – a mi Nóránk – szelíd és kedves ember volt. A
hangos szó, a parancsoló, a feltétlen és mindenáron akaratérvényesítő magatartás teljesen idegen volt tőle. Családi kapcsolatainak
bonyolult, morális rendszerében sem fontolgatta, hogy ki, mivel és
mennyivel tartozik neki: Ő csak adott és adott, a teljes kifáradásig, az
önfeladásig, az önpusztításig.
Egyszer azt mondta nekem, hogy felmenőinek kivételesen hosszú életkora alapján Ő maga megcélozhatná akár a 100 évet is, de aztán – mintegy
önmagában – fejcsóválva jelezte, hogy a sors biztos közbe fog szólni. Így
történt: a sors közbeszólt, a betegség lecsapott. Következtek műtétek,
csalódások, kemoterápia és újabb csalódások, tüneti kezelés, tengernyi
szenvedés. Nóra környezete csak bámulni tudta a szenvedő, méltósággal
bíró ember káprázatát. Azt, hogy a fizikai és lelki kínok mélypontján is
kincseket tud kibányászni magából: érzéseket, álmokat, reményt és hitet. Ilyen volt a mi Nóránk. Szerény, sikereit és bánatát titkoló, tartózkodó
ember, aki csodálatosan értett a magány művészetéhez, mert – mint az
igazgyöngy – kagylóban élt. A gyöngyhalászok döbbenetével búcsúzik a
II. Krónikus Belgyógyászati Osztály összes dolgozója: nővérek és orvosok,
Nóra nagy családjának minden tagja.
Dr. Kiss Erika

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18014871-1-13

Felajánlása lehetővé teszi, hogy betegeink ellátásához minél korszerűbb műszereket
vásárolhassunk, az elavult technikai eszközöket újakra cseréljük, illetve új gyógyító
eljárásokat és ellátási formákat vezessünk be. Támogatását köszönjük!
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mb. Oszályvezető főorvos
Dr. Molnár Beáta Hedvig
III. PSZICHIÁTRIAI
REHABILITÁCIÓS OSZTÁLY

+36 1 289 6200/1441
mb. Osztályvezető főorvos
Dr. Balogh Csilla

NEONATOLÓGIAI INTENZÍV CENTRUM

SZEMÉSZETI OSZTÁLY

+36 1 289 6200/1124
Osztályvezető főorvos
Dr. Csáthy László

+36 1 289 6200/1222
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SÜRGŐSSÉGI
BETEGELLÁTÓ OSZTÁLY

+36 1 289 6200/1177
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