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MINDIG SZEM ELŐTT ÉS
MÉGIS A HÁTTÉRBEN
  

INTERJÚ

feltételeket. Ők nagymértékben járulnak
hozzá a végeredményhez.
– Térjünk át a konkrét példákra. Az
Urológiai Osztály felújítása során
például milyen újításokra kell
gondolnunk?
M.F.: – Talán a legfontosabb, hogy a nagyon
régóta használatban lévő eszközök modernizációjára került sor.

             

J.L.: – Ez pedig jelentősen megkönnyítette
az ápolási feladatok ellátását is.

Folyamatosan csörgő telefon, állandó tettrekészség. Módra Ferenc műszaki osztályvezető és Juhász László műszaki
osztályvezető-helyettes egy percre sem unatkozik, ami nem csoda, hiszen a mindennapi kihívások mellett számos
felújítás történt és történik a kórházban, amit egymással karöltve koordinálnak. Ezekről a változásokról és mindennapi munkájukról beszélgettünk.
– Mivel foglalkozik a műszaki
osztályvezető és a műszaki
osztályvezető-helyettes?
J.L.: – Műszaki osztályvezető-helyettesként
a kórház műszaki üzemeltetéséért felelek.
A közművekkel és egyéb műszaki üzemeltetési feladatokkal foglalkozom, valamint
a kórházi beruházások levezénylését koordináljuk, a logisztikától kezdve az egyéb
műszaki jellegű kérdésekig.
M.F.: – Szinte mindennel foglalkozunk,
amitől működik a kórház… Mindenhez van
közünk. Az üzemeltetés mindent lefed, a
konyhától a felvonók működéséig. Emellett
a jövőbeli fejlesztésekért is felelősséggel
tartozunk. Maga az elképzelés nem, de az
már a mi dolgunk, hogy a kialakított koncepció kis részei hogyan álljanak össze. Sok
a feladatunk, mert egy negyvenegy éves
kórház napi üzemeltetése kihívást jelent,
valamint sokrétű feladatról van szó, hiszen
számos speciális eszközzel dolgozunk, mint
például klímaberendezések vagy az orvosi
gázhálózat részei. Ez egy külön szakma,
amit nem tanítanak egy az egyben sehol.
J.L.: – Folyamatban van a kormányzati felújítás és a KEHOP pályázat megvalósulása,
az Egészséges Budapest Program fejlesztési
folyamatai, és emellett még a Családbarát
Szülészet koncepció keretében folyó felújítás. Ezeket próbáljuk összehangolni
úgy, hogy közben a napi működést ne
pirulap Magazin | 2021/3.

M.F.: – Olyan technikák, ágyak, és hozzájuk
tartozó eszközök kerültek be az osztályra,
amelyeknek az a célja, hogy minél kevesebb plusz szerelékre legyen szükség az
ágyak mellett. Az ágysávokat és a különböző kiszolgálási pontokat is úgy alakítottuk, ki, hogy könnyebben hozzáférhetőek
legyenek, magyarul könnyebben dolgozhassanak velük az ápolók, orvosok.

akadályozzák a munkafolyamatok.
M.F.: – Közben pedig a tervezők keze alá
dolgozunk az ezután következő új beruházások tervezése során is. A közeljövőben Csepelen épül majd egy új kórházi
szárny, az építési engedélyek már megvannak, és előkészítettük a teljes dokumentációt a kivitelezői közbeszerzési eljárás
lefolytatásához.
– Mit csinál máshogy egy szakember
(burkoló, vízvezetékszerelő stb.), ha
egy kórházban dolgozik, mint ha egy
lakóházban? Milyen speciális szaktudás kell az egészségügyi intézmények
felújításához?
J.L.: – Úgy gondolom, nem speciális
tudásra van szükség, hanem nagyobb odafigyelésre. Itt sokkal jobban össze kell hangolni az építészeti, gépészeti vagy elektromossággal kapcsolatos szaktudást, mint
egy egyszerű lakóépület esetében.
M.F.: – A szakmai tapasztalat nagyon
fontos.
J.L.: – Egyetértek, ez a terep kezdőként túlságosan mély víz lehet. Nem szabad elfelejteni, hogy egy negyvenegy éves kórházról
beszélünk, és ennek megfelelő infrastruktúráról. A részleges, nem teljes körű felújítás esetében itt jóval nagyobb a felelősség, mint egy lakóháznál. A legfontosabb
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J.L.: – A betegszobákat is úgy komfortosítottuk, hogy az a betegek életét megkönnyítse. De az nem kétséges, hogy az
Urológiai Osztályon a legkiemelkedőbb
újítás a sebészeti robot lesz.
M.F: – Hozzáteszem, hogy a műtő kialakítása is igazán nagy áttörés. Ez is kihívást
jelentő feladat volt, hiszen olyan műtőt
kellett létrehozni, amilyennel még soha
nem találkoztunk. Olyan műtőlámpát
kellett beszerezni, amelyben kamera is
található, olyan világításhálózatot, amelynek világítási végpontjai színt is tudnak
váltani, és a fényerősség állíthatósága
mellett egyéb funkciókkal is rendelkeznek. Arra is megoldást kellett találni, hogy
a kamerák által készített felvételeket oktatási célra is használhassák, vagy, hogy a
robotnak megfelelő közlekedési lehetősége legyen a műtő területén, figyelembe
véve a komoly súlyát is. Felújítottuk a klímaberendezést, növeltük a teljesítményét
és a légtechnikáját is módosítottuk, mivel
a levegőáramlás is befolyásolja a sterilitást.

tényező, hogy ezekben az épületekben
emberek gyógyulnak, és a mi feladatunk megfelelő környezetet biztosítani az
ápolási, szakorvosi személyzet munkájához, a betegeknek a gyógyuláshoz.
M.F.: – Így van, nálunk egy technológiai
hiba akár emberéletbe is kerülhet. A rendelkezésre állást is kiemelném. Ebből a pozícióból nem lehet kilépni, cipeljük a feladatokat, amíg végleg ki nem lépünk a kórház
kapuin.
– Hogyan, miben segíti a felújítási
munkát az adott osztály főorvosa, főápolója, stábja - kell velük egyeztetni a
munka előtt?
J.L.: – Igen, a projekt indításánál egyeztetünk, de a későbbiekben is szükséges a
folyamatos párbeszéd.
M.F.: – Az orvostechnológusok szerepe
is jelentős, akik az adott ellátási formához meghatározzák a speciális műszaki
pirulap Magazin | 2021/3.
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– Mi volt a legnehezebb megoldandó
feladat az eddigi felújítások során?
M.F.: – A neheze most jön. A következő
időszak fő feladata, hogy biztosítani tudjuk
a felújítási területet a Covid ellátás mellett
is. A kivitelezőknek speciális útvonalakat
kell biztosítanunk, ügyelnünk kell az egyéni
védőeszközök viselésére, és arra is fel kell
készülniük, hogy ma esetleg dolgozhatnak egy adott területen a szakemberek,
de másnap már nem feltétlenül. Ugrásra
készen és rugalmasan kell végeznünk a
munkánkat. Egyébként az összes beruházás közül a műtő felújítással kapcsolatos
koordináció volt a legnehezebb, mert ott
orvosi gázokat kellett lezárni a teljes épületben, és az elektromos hálózati bekötések
is komoly szakértelmet igényeltek.
J.L.: – A több pályázatból megvalósuló egyidejű felújításoknak az egy vonalra terelése is komoly kihívást jelentett. Folyik egy
KEHOP-os pályázatunk, ami homlokzat- és
nyílászáró-cserét jelent, és a kormányzati
felújítás, ami pedig belső felújítást. A különböző kivitelezések egymás mellé sorolása,
– Tehát szükség volt speciális anyagokra és megoldásokra?
M.F.: – Hogyne! Olyan szünetmentes
berendezéseket építettek be például,
amelyek áramszünet esetén hosszabb ideig
biztosítják a megfelelő áramellátást annak
érdekében, hogy ne kelljen félbeszakítani
a műtéteket.
J.L.: – Olyan speciális anyagokat használunk a felújítás során, amelyek megkön�nyítik a fertőtlenítési eljárást.
M.F.: – Például nem csempe kerül a falra,
hanem egy ezüst tartalmú műanyag
bevonat, ami már önmagában is baktériumölő hatással bír.
J.L.: – Az informatikai rendszer kialakításakor arra figyeltünk, hogy oktató centrumként is üzemelhessen a műtő, olyan
orvosok képzését segítve, akik maguk is
robottechnológiával fognak majd műteni
a későbbiekben.
pirulap Magazin | 2021/3.

összehangolása nem könnyű, mivel több
kivitelező munkáját kell koordinálni egy
időben, egyazon munkaterületen.
– A Központi Telephely mely épületei
újultak meg, és hogyan?
J.L.: – A betegellátó területeken a higiéniás felújítás keretében történtek megújulások, például a pvc padló cseréje, festés,
és új, korszerű világítás beépítése. A hotel
épületben, ami tulajdonképpen a betegellátás központja, szintén folynak a munkálatok. Zajlik az E épület korszerűsítése, komfortosítása is. Ez külső-belső felújítást jelent.
Mindeközben próbáljuk a legjobb tudásunk
szerint üzemeltetni az intézményt, hiszen
egy nagy működési területtel rendelkező
kórházban végezzük a felújításokat.
– Volt-e olyan helyzet, amikor különösen
kreatív megoldásra volt szükség?
J.L.: – Mindig a helyi adottságokhoz kell
alkalmazkodni. Előfordult, hogy az ablakon
közlekedtünk... Építőanyag szállításához külön közlekedő hidat építünk, több
esetben az erkélyeken keresztül történik a
munkavégzés.

– A kormány által finanszírozott fertőtlenítési célú felújítás a csepeli telephelyet és az Ady Endre úti Szakrendelőt
is érinti. Mondanának pár szót az
eredményekről?
J.L.: - Az Ady Endre utcai szakrendelőnk
teljes belső felújítása lezajlott. Csepelen
az utolsó fázisban tartunk, ott a C épület
újult meg, valamint a B épület készül majd
el néhány héten belül. Az A és C épületek
földszinti összekötő részei szintén 50-60%os készültségben vannak most, ennek a két
egységének a belső felújítása maradt az
utolsó ütemre.
– Ha most épülne a kórház, hogyan
kezdenék el a munkát? Mit csinálnának másképp, ha tiszta lappal lehetne
indulni?
J.L.: – Értelemszerűen sokkal nagyobb
hangsúlyt fektetnénk az előzetes tervezésre, a betegutak kialakításától az adott
terek funkcióinak meghatározásáig. A cél
az volna, hogy ne legyen szükség utólagos megoldásokra. Ma például már nem
kerekesszékkel, hanem zömmel ágyakon
szállítják a betegeket, így olyan méretű

folyosókra van szükség, ahol el lehet férni
az ággyal, kényelmesen be lehet velük
fordulni, megfelelő védelemmel vannak
ellátva a sarkok, falak az ütődések ellen.
M.F.: – Mindenképpen tömbkórházat építenék, ez biztos, és az is, hogy a különböző
hálózatokat teljes körűvé tenném.
– Milyen érzés átadni egy megújult
osztályt a személyzetnek, a
betegeknek?
M.F.: – Csodálatos érzés. Egy ilyen beruházás során a legnagyobb odafigyeléssel
sem tudunk megfelelni minden elvárásnak, de ha megdicsérik az eredményeket,
az nagyon jó érzés.
J. L.: – Igen, a betegek elismerése jelenti a
legtöbbet. Az osztályoknak is nagy élményt
jelent egy szép, megújult helyre beköltözni,
nekünk pedig óriási öröm, hogy mindez a
mi munkánk révén teljesülhet.
Lappints Eszter

pirulap Magazin | 2021/3.
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„A VEZETÉS ÉS MENEDZSMENT
FELÉ HÚZ A SZÍVEM”
  

INTERJÚ

                              

    

Dr. Pirint Ágnes 2021 márciusa óta orvosigazgató, előtte 2019. decembertől orvosigazgató –helyettesi feladatokat látott el kórházunkban. Karrierjéről, felelősségteljes munkaköréről, az aktuális kihívásokról mesélt nekünk.

olyan munkahelyet, ahol vezetőként dolgozhatok főállásban. 2019.
december elsejétől dolgozom itt a
kórházban, miután megnyílt a kórházban az orvosigazgató-helyettesi
pozíció. A belépésem óta közvetlen főnököm Dobosi Zsolt volt mint
orvosigazgató, így az új egészségügyi
szolgálati jogviszony életbe lépésekor, valamint a kórházak átalakulása
után is így maradt, nagyon jól összeszokott csapatként, gördülékenyen
tudunk együttműködni.
– Mi a feladata az
orvosigazgatónak?

– Milyen végzettséggel rendelkezik? Milyen karrierutat járt be az
orvosigazgatói pozícióig?
– Fogorvosi diplomával rendelkezem,
illetve annak szakvizsgájával: a fog-és
szájbetegségek szakorvosa vagyok.
A m i k o r a m á s o d i k g ye r m e k e m
pirulap Magazin | 2021/3.

született, elkezdtem jogot tanulni
és munka mellett fejeztem be a jogi
képzést. Ekkor már felépített fogorvosi
praxisom volt, és közfinanszírozott
betegellátást is folytattam. Emellett
van egy egészségügyi menedzseri
végzettségem is. Amikor meg lehetett
pályázni a Ráckeve Város Szakorvosi

Rendelőintézet vezetését, megragadtam az alkalmat, és jelentkeztem
a pozícióra, ahol tíz évig dolgoztam
főigazgatóként, a fogorvosi szakorvosi tevékenység mellett. A szakrendelő vezetése során beláttam, hogy
a vezetés és menedzsment felé húz
inkább a szívem, ezért választottam

– Az egész kórházat érintő orvosszakmai feladatok szervezéséért, ellenőrzéséért és irányításáért vagyok
felelős. A fekvőbeteg részleg mellett
az Ady Endre úti Szakrendelő és a Gyáli
úti Szakrendelő is hozzánk tartozik,
utóbbit október elsejétől szintén én
irányítom közvetlenül. Jelenleg egyszerre próbáljuk működtetni a tiszta
betegek és a Covid betegek ellátását,
ráadásul teljes körű felújítás zajlik a
kórházban. Mióta itt dolgozom, folyamatosan működik koronavírus ellátás
a kórházban, emellett a sürgősségi
betegellátástól kezdve a krónikus
betegellátásig minden területen helyt
kell állnunk. Az osztályok elhelyezését, a tiszta betegellátás elkülönítését és működtetését, a felújítást, valamint a miniszteri egyedi utasítások
alkalmazását is egyszerre kell megoldanunk és koordinálnunk. A főigazgató úrral folyamatosan egyeztetünk
és a főigazgatói utasítások alapján
haladunk. Jelenleg heti hatvan órát
is ledolgozunk a járvány miatt a kórházban. Az oltásra érkezők ellátása
és ennek koordinációja is igazán
embert próbáló feladat, nagyon sok
időt és humánerőforrást igényel. Az
oltási akcióhét keretén belül héttől
hétig dolgozunk, hétfőtől vasárnapig. A szakdolgozók oltása általában

hétvégén történik, szombaton, mert
akkor lehetséges őket biztonsággal
kiemelni a fekvőbeteg ellátásból, és
ezért hétvégére tervezzük a kormányhivatal által előírt oltásokat.
– A rengeteg szerteágazó
feladat között mi jelenti
most a legnagyobb kihívást a
mindennapokban?
– A legnagyobb kihívást jelentő
feladat, hogy a tiszta betegellátást
megfelelően elkülönítsük a koronavírusos betegek ellátásától. A delta-variáns kezelése jóval nagyobb megterhelést jelent mind a személyzet,
mind az igazgatás számára, sokkal
több fertőzött kerül hozzánk, mint a
korábbi hullámok során. Egyébként
minden hullám más és más, a jelenlegiben teljesen új módszerekkel kell
dolgoznunk az előzőekhez képest.
Eközben javában folyik a kórház felújítása, ami mellett meg kell oldanunk, hogy a napi ellátás zavartalanul működjön. Ennek lebonyolítása is óriási szervezést igényel, amit
az osztályvezető főorvosok szoros
együttműködése nélkül nem tudnánk
megvalósítani. Mindenki örül, hogy
jövőre egy szép, megújult kórházban folytathatjuk a betegellátást.
Egy másik kihívás, hogy szeretnénk
megvédeni az orvosokat a kiégéstől,
hiszen már két éve a mindennapjaink része a koronavírus. Igyekszünk
olyan beosztást készíteni a fiatal rezidensek részére, hogy a saját szakmájukban is tudjanak dolgozni, de mellette a fertőzöttek ellátásából is kivegyék a részüket. A járvány mellett
nehézséget okoz az is, hogy elegendő
időt tudjunk a képzésükre fordítani.
Mindemellett rengeteg adminisztrációs és adatszolgáltatási kötelezettség hárul ránk. A felsoroltak koordinációja huszonnégy órából van úgy,
hogy húszat is igénybe vesz. Mindent

9

megteszünk azért, hogy jól tudjunk
teljesíteni ebben a küzdelemben.
– A mostani helyzet nyilvánvalóan teljes koncentrációt igényel,
de ha messzebbre tekint, vannak-e szakmai tervei a távolabbi
jövőben?
– Nagyon szeretnénk túl lenni ezen
az időszakon. Ezen felül a szakmai
ter veim abszolút egybe esnek a
kórház terveivel. Célunk egy minden
szempontból jól funkcionáló kórházat
felépíteni és tovább vinni. Nagyszerű
fejlődés, amelyhez szakmai terveket is
társítunk, december közepén - január
elején érkezik hozzánk a sebészeti
robot. Erről november 23-án történt
miniszteri bejelentés.
– Igen felelősségteljes munkakörben dolgozik, hogyan szokott
kikapcsolódni?
Általában minden héten teniszezni
járok, ez a sport kiválóan levezeti a
stresszt, bár most sajnos már két hete
nem jutottam el. Jelenleg nem hétfőtől péntekig, hanem hétfőtől szombatig dolgozom, kizárólag vasárnap
nem jövök be a kórházba. A helyettes kollégámmal heti beosztásban
járunk be, hogy mindenkinek legyen
kéthetente két szabadnapja, de előfordul, hogy ezt nem sikerül megvalósítani. A gyermekeim már nem laknak
velem, így minden vasárnap meglátogatnak. Sajnos ez sem mindig sikerül,
de igyekszünk minél több időt együtt
tölteni.
Gyetvai Bianka

pirulap Magazin | 2021/3.
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AKTUÁLIS

KOR-KÉP

MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVÉLBEN
RÉSZESÜLT DR. BODNÁR JUDIT
OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOS
  

INTERJÚ

   

                              

Öröm és büszkeség kórházunk számára, hogy dr. Bodnár Judit, az Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó
Osztály megbízott osztályvezető főorvosa Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott kiemelkedő szakmai teljesítményéért. Az oklevelet dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere és Rétvári Bence, parlamenti államtitkár adta át 2021. október 26-án a Pesti Vigadóban.
– Mikor és hogyan került a
kórházba?

– Szakmai pályafutásának mely
pontjára a legbüszkébb?

– 2015-ben jelentkeztem ide, az
Intenzív Osztályra. Ekkor jöttem haza
külföldről, és egy ismerősöm, kollégám javaslata alapján ezt a kórházat
választottam a munkám folytatásának
helyszíneként.

– Mindig az a pont a legszebb, ahol
éppen tartunk. Számomra most ez
a legmagasabb pont, hogy osztályvezető lettem, és ebben a pozícióban segíthetem a kollégák munkáját.
Arra is büszke vagyok, hogy megálltam a helyemet külföldi munkahelyeken is, például dolgoztam segítőként
Afrikában, ami nagy kihívást jelentett.
– Mindig is az egészségügyben szeretett volna dolgozni?

– A gimnáziumi évek alatt még nem
volt egyértelmű számomra, hogy
milyen útra lépjek, nem úgy kezdtem
a tanulmányaimat, hogy mindenféleképp orvos szeretnék lenni. Amikor
pályaválasztásra került a sor, végiggondoltam, hogy emberekkel szeretnék
foglalkozni, illetve érdekes, változatos
munkára vágytam, ami kicsit szabad
is, tehát nem irodai jellegű. Így esett
a választásom az orvosi egyetemre,
amire rögtön felvételt is nyertem.
– Mit szeret leginkább a szűkebb
szakterületén belül a munkájában?

– Szeretem, hogy itt gyors döntéseket kell hozni, olyan habitussal
pirulap Magazin | 2021/3.

rendelkezem, amelyhez kiválóan illik
ez a szakmai terület. Örömmel tölt el,
hogyha valaminek eredménye van,
például egy kritikus állapotú beteg
jobban érzi magát. Szívesen elvégzem
a manuális beavatkozásokat is.
– Mi motiválja leginkább a
hétköznapokban?

– A legfőbb motivációm egyszerűen
az, hogy el kell végezni a munkát,
hiszen a betegek sorsa múlik rajta.
Jelenleg nagyon fáradtak vagyunk
mindannyian, az hajt minket előre,
hogy a betegek túléljék, haza tudjuk
engedni őket. Aktuálisan ez a fő motivációnk, most kizárólag erre tudunk
koncentrálni.
– Osztályvezető főorvosként egy
csapatot fog össze és felelős annak
munkájáért. Biztosan sok nehézséggel, kihívással kell szembenéznie
munkája során. Mit tudna kiemelni
ezek közül?

osztály megkapja a szükséges tudnivalókat és ezáltal be is tudják tartani
az utasításokat. Illetve, nagyon sok
az adminisztratív feladat, számtalan
jelentést kell megírnunk. Az is nehézséget okoz, hogy a járvány következtében kevesebb lehetőség jut a szakmai
fejlesztésre és fejlődésre, cikkek referálására, továbbképzések tartására,
illetve a részvételre azokon.
– Milyen tanácsot tudna adni a szakmában még csak szárnyukat bontogatók számára?

– A legfontosabb talán, hogy legyenek kitartóak, mert több hullámvölgy
lesz majd a szakmai életükben. Nem
fog minden egyszerre sikerülni, ám,
ha kitartóak, akkor a sikereket is meg
fogják érezni, és így lesz eredményes
a munkájuk. Orvosnak lenni egy gyönyörű hivatás, tartsanak ki mellette.
Képezzék magukat, lehetőleg ne csak
egy munkahelyen, hanem sokfelé
nézzenek szét, akár végezzenek külföldön gyakorlatot. Ezzel gyarapodik
a tudásuk, tapasztalatuk és meglátják, hogy jó dolog Magyarországon
dolgozni.
– Felelősségteljes munkakörben dolgozik, hogyan szokott
kikapcsolódni?

– Szeretek olvasni és jógázni, ami
remek stresszlevezető mozgásforma. Nagyon vágyom arra, hogy a
családommal lehessek, van egy hat
hónapos unokám, vele is szeretnék
még nagyon sok időt eltölteni.
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HALÁLOS DIVATTRENDEK:
A MUSZLINBETEGSÉG
  

KOR-KÉP

                             

A 18-19. század fordulóján pikáns
divat hódított Európában: a muszlin,
amely még a 17. században jelent meg
az öreg kontinensen. (Elsőként Moszul
városában láttak ilyet az európai kereskedők, ezért nevezték el így, azonban
a szövet Indiából eredeztethető.) A
közel-keleti, főként fehér színű, jól
szellőző, ám igen áttetsző és sokat
láttató finom szövésű anyag praktikus volt a forró égövi országokban,
azonban a mérsékelt éghajlatú területeken élő nők egészségére káros
hatást gyakorolt.
Ebben a néhány évtizedben a fűző
kevésbé volt elterjedt, helyette a test
természetes alakjának kidomborítása
számított divatosnak. A leheletvékony
muszlinból készült ruha alatt a szebbik
nem tagjai csak egy vékony, testszínű
selyemtrikót viseltek, és gyakran
mezítláb jártak-keltek a házban. A téli
hónapokban rendezett bálok után a

fiatal lányok tömegével lettek influenzások, felfáztak, sőt sokan - akkor még
halálos - tüdőgyulladást is kaptak,
amit a felelőtlen öltözködési trend
miatt „muszlinbetegségnek” hívtak.
Nem segített a halálos trendet visszaszorítani a forradalmi Franciaországban
hozott törvény sem, amely a fényűzést
korlátozandó kimondta: egyik ruhadarab sem lehet 3,5 kilogrammnál nehezebb. Nos, a muszlinanyag nem volt
az - 1803-ban állítólag emiatt tört ki
Párizsban a híres influenzajárvány.
Az egészségtelen divatnak Napóleon
vetett véget, aki betiltotta az indiai
batiszt és a muszlin behozatalát. Ezzel
a lépésével a francia császárnak nem
csupán a lyoni selyemgyártást sikerült
felélénkítenie, de a fiatal francia lányokat is megmentette a „fagyhaláltól”.
forrás: www.multkor.hu

- Szívből gratulálunk az elismeréshez és további jó munkát kívánunk!
Gyetvai Bianka

– A nehézség nem orvosszakmai területen nyilvánul meg, inkább a munkaszervezésben. Mivel sokan vagyunk,
de egyszerre kevesen dolgozunk,
nehéz minden információt eljuttatni
mindenkihez. Kihívás, hogy az egész
pirulap Magazin | 2021/3.

12

GÓRCSŐ

GÓRCSŐ

13

MENNYIT ÉR A HARMADIK
OLTÁS? A COVID ELLENI
VÉDETTSÉGRŐL ŐSZINTÉN
  

INTERJÚ

                              

    

A koronavírus-járvány újabb hulláma árnyékolja be életünket, és állítja kihívások elé kollégáinkat, újabb és
újabb kérdéseket felvetve a védőoltásokkal kapcsolatban is. Arról, hogy ajánlott-e a harmadik oltás, kiknek
és milyen formában, dr. Pirint Ágnes orvosigazgatót kérdeztük.
– Mennyiben válik védettebbé egy,
a COVID ellen oltott ember?

– Mind a betegek, mind a személyzet példája alapján biztosra mondható, hogy az oltott személyek is
meg tudnak fertőződni, és az általános egészségi állapot is nagyon
sokat számít abban, hogy ki men�nyire betegszik meg. Kétszer oltott

személyek közül nem szorul ellátásra
olyan, akinek ne lenne más, krónikus
betegsége. Aki alapvetően egészséges
és kétszer oltott, megfertőződhet, de
a tünetei jóval gyengébbek, mint egy
oltatlan betegnek, és biztosan nem
fog bekerülni a fekvőbeteg részlegre.
Elég betartania a tíz napos karantén időszakot, de a tünetek egyébként általában csak két-három napig

tartanak. Aki krónikus betegséggel él
együtt, annál halmozottabban jelentkeznek a tünetek, és fennáll az esélye,
hogy bekerül a fekvőbeteg részlegre.
Háromszor oltott beteg jelen pillanatban nem fekszik a COVID részlegen.
– Mikor javasolt a harmadik oltás
beadása?

– A második oltástól számítva négy
hónapnak kell eltelnie a harmadik
oltás beadásáig. Az első és második
oltóanyag beadási ideje a vakcina
típusától függően eltérő, ezt a gyártó
cég határozta meg mindegyik oltás
esetében. A harmadik oltás felvételét
négy hónap után javasoljuk.
– Milyen kombinációban javasolt a
harmadik oltás beadása?

– A harmadik oltással kapcsolatban
létrehoztak egy eljárásrendet, amely
meghatározza, hogy melyik oltóanyagra elsődlegesen milyen típusú
vakcinát lehet beadni. Nyilván, ha
az elsődleges, javasolt oltás kontraindikált, azaz nemkívánatos reakciókat váltana ki, ezt lehet módosítani.
Általában, ha az első és a második
pirulap Magazin | 2021/3.

oltás vektor vakcina volt, mint például
az Astra Zeneca vagy a Janssen, harmadiknak mRNS oltóanyagot fogunk
beadni, ilyen a Pfizer és a Moderna.
Utóbbi típusúra pedig az inaktivált
vírus beadása vagy vektor vakcina
ajánlott. Alapvetően tehát heterológ
oltást kell harmadjára beadni, más
csak orvosilag indokolt esetben javasolt. Ha allergiás reakciót váltana ki a
heterológ oltás, homológot is lehet
alkalmazni, ami azt jelenti, hogy a harmadik is ugyanaz az oltóanyag lesz,
mint az első kettő.
– Milyen lehetséges mellékhatások
merülhetnek fel a harmadik oltásnál?

– Tíz percig tartjuk megfigyelés alatt
a beoltottakat, tovább nem követjük az állapotukat. Eddig még nem
merült fel olyan rosszullét vagy probléma az oltópontjainkon, amelynél
komoly ellátást igényeltek volna az
oltás beadása után.

– Mindenkinek javasolt a harmadik
oltás beadása?

– Igen, mi minden 18 év feletti felnőttnek javasoljuk a harmadik oltás
beadását. A beoltandó személyek
döntő többsége a harmadik oltás
miatt érkezik, ez az oltási akcióhét
keretein belül is megfigyelhető. Az
első két nap adatai alapján 2200 és
2500 darab közé tehető a naponta
beadott oltások száma, ebből pedig
1600-1900 közötti érték a harmadik
oltásra érkezők számát mutatja. Az
első oltást igénylők aránya kevesebb,
mint 10%. A korosztály összetétele
igen vegyes, 12-60 év között mozog.
Az oltást beadó orvos határozza meg
az előzetesen benyújtott dokumentáció alapján, hogy milyen vakcinát fog
kapni az illető, de mi mindenképpen
javasoljuk, hogy minél többen éljenek
a harmadik oltás lehetőségével.

– Az első oltások óta a kórház oltóp o nt j a i n i s t ö r t é nt fe j l e s z t é s.
Pontosan milyen?

– Szinte az egész kórház megújulás
alatt áll. Az oltópontokon új klímaberendezéseket szereltek fel.
Dunaharaszti, Dunavarsány, Tököl
városok, Taksony és Alsónémedi
Nagyközség, valamint Budapest
Főváros XXIII. Kerület Soroksár
Önkormányzata összefogásának eredményeként a kórház összesen tizenhat energiatakarékos klímaberendezéssel gazdagodott. A fejlesztés jelentős segítség az oltópontokon dolgozó
kollégáinknak, és nagyban javítja az
oltásra érkezők komfortérzetét is.
A szerk.

pirulap Magazin | 2021/3.
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FOLYAMATOS MEGÚJULÁSBAN –
SEBÉSZETI ROBOTTAL BŐVÜLT AZ UROLÓGIAI OSZTÁLY
  

INTERJÚ

   

                               

Van okunk az örömre, hiszen kórházunk számos területe teljes körű felújításon esett át. Az Urológiai Osztály
modernizált műtője sebészeti robottal is kiegészül. Az izgalmas innovációról professzor dr. Tenke Péter mesélt
nekünk.

− Hogyan működik a sebészeti robot?

− A sebészeti robotokat megközelítőleg húsz éve használják a világon. Ma
már minden hatvanadik másodpercben
operálnak egy beteget robottal, tehát
minden percben történik robotsebészeti
beavatkozás. Magyarország régóta próbálkozott sebészeti robot beszerzésekkel, ám ez mostanáig nem valósult meg.
A legnagyobb hátrányt az jelentette,
hogy az amerikai, akkor még egyedüli
cég Magyarországot nem tartotta üzletileg érdekes helynek. A robotsebészet
óriási előnye, hogy a laparoszkópiához
pirulap Magazin | 2021/3.

hasonlóan kis lyukakon keresztül hatolhatunk be, tíz-tizenötszörös nagyítással láthatjuk a műtéti területet. A legtöbb sebészeti robotnak négy karja van, abból egy
optikai, három pedig sebészi kar, tehát
már eleve több karral rendelkezik, mint
egy ember. A mozgásuk a csukló mozgásának is a többszörösét képes reprodukálni. A robotsebészeti műtétekkor
elegendő, ha az operáló orvos mellett
egyetlen asszisztens vagy műtősnő van
jelen a műtőben, aki a szívást végzi vagy
felhelyezheti az ereket elszorító klippeket. Tehát két ember el tud végezni egy
műtétet, szemben a hagyományos laparoszkópiával, aminél sokszor négy, de legalább három ember munkájára, jelenlétére van szükség. A feltárásos műtéthez
képest egyértelműen rövidebb a kórházi
tartózkodás ideje, elenyészőbb a fájdalom, kevesebb ideig tart a vérzés. A laparoszkópos műtéttel összehasonlítva is
pozitívabbak a funkcionális eredmények,
hamarabb tud visszatérni a beteg a normális életminőségébe.
− Kifejezetten az operáló orvosnak
miben segít a robot „kolléga”?

− Az, hogy humánerőforrást spórolhatunk vele, már önmagában nagy segítség, óriási jelentőséggel bír. De fizikailag
is megkönnyíti az operálást. A laparoszkópiánál ugyanis előnytelen testhelyzetben végezzük a műtéteket, s ennek következményeként idővel sok orvosnál különféle nyak- és derékproblémák jelentkeznek. Ennél az eljárásnál viszont az orvos

a beteg mellett egy külön konzolnál, ülve
operál, s eközben nagyításban, három
dimenzióban lát mindent, amit látnia kell.
A mozgástartománya jóval kiterjedtebb,
mint a merevebb, egy irányban használható laparoszkópiás eszközöknek, mivel
ezek az innovatív eszközök jobbra-balra
tudnak fordulni, hajlíthatóak. Tehát jóval
könnyebben elvégezhetők olyan műtétek
is, olyan szervmegtartó beavatkozások,
amelyeket eddig a hagyományos laparoszkóppal nem vagy jóval nehezebben,
kevesebb sikerrel tudtunk megoldani.
− Milyen típusú műtétek során használhatják ezeket az eszközöket?

− A robotsebészet leggyakrabban az urológiai beavatkozásoknál terjedt el, és ma
is legtöbben a kismedencében használják, hiszen az ilyen kis területen kritikus,
hogy a műtét során jól lehessen látni.
Számos ideg-és érképlet található ezen a
részen, nem mindegy, hogy az ember mit,
merre vág el. Az urológián belül pedig
az onkológiai műtéteknél mindenképpen előnyt élveznek. Kiemelt terület az
alkalmazásuk során a prosztatadaganat
műtétek, továbbá a vesedaganatok szelektív eltávolítása, úgynevezett rezekciója, de ezek mellett a különféle egyéb kismedence műtéteknél, plasztikai műtéteknél is lehet alkalmazni. Tehát bármely urológiai beavatkozásnál hatékonyan alkalmazható a robotsebészet.
− Hogyan lehet megtanulni ennek az
eszköznek a kezelését?

− Egy öthetes képzésen, majd – még
mindig a képzés keretein belül – egy tutor
mellett konkrét műtéteken kell gyakorolni. A képzés első része az elméleten túl
szimulátorral zajlik, majd állatokon elvégzett és cadaver műtétekkel gyakorolnak a
résztvevők. A gyakorlat azzal zárul, hogy
az első öt-tíz éles műtét során még a tutor
is jelen van, hogy ha bármilyen probléma
felmerülne, át tudja venni az irányítást.
Egyébként ezeknél a műtéteknél, ha bármilyen fennakadás történne, az operáló
orvos egyszerűen átkonvertálhatja a
folyamatot laparoszkópos műtétté.
− Az elmondottak alapján a sebészeti
robot nagyon hatékony, korszerű technika, és hazánkban ez az első ilyen
berendezés. Milyen támogatás keretében történt a beszerzés, és milyen
értékben?

− Az Európai Felzárkóztatási Projekten
belül érkezik az eszköz. Az Országos
Onkológiai Intézet és a Jahn Ferenc Délpesti Kórház és Rendelőintézet Urológiai
Osztálya vett részt egy konzorciumban,
amelynek célja részben egy nemzetközi
tudományos együttműködés a Lipcsei
Egyetemmel, részben pedig a robotsebészet magyarországi bevezetése. 1,3
milliárdos tendert sikerült elnyernünk a
projekten keresztül, amelynek segítségével korábban már két fejlett ultrahang
készülék is került két intézetbe. Ezek a
készülékek intraoperatív ultrahang végzésére alkalmasak, segítségükkel kívülről nem látszó daganattípusokat is lehetséges megtalálni, illetve a legfejlettebb
prosztata biopsziára, úgynevezett fúziós
biopsziára is alkalmasak.
− Hogyan került a látóterébe a sebészeti robot, mikor, hogyan ismerkedett
meg vele?

− Úgy gondolom, ma már minden sebész
és orvos tud a robotról, hiszen egy
húszéves történetről beszélünk, és bízom
benne, hogy most már Magyarországon
is forradalmasítja a műtéteket.
Tulajdonképpen már a képzésem kezdetén, tizenöt évvel ezelőtt megismerkedtem a robottal a Lipcsei Egyetemen.
Azóta is rendszeres az együttműködés és a kapcsolat közöttünk. A Lipcsei

Egyetem Urológiai Osztálya négy robottal
rendelkezik, így ott minden nap komoly
esetszámban történnek robotsebészeti
beavatkozások. A projekt ötlete, megpályázása az itt szerzett tapasztalataimnak és a német robotcéggel kialakított
jó kapcsolatomnak is köszönhető, és
szerencsések vagyunk, hiszen a magyar
kormány is támogatta az elképzelésünket. Úgy gondolom, hogy ma egy haladó
urológiai osztály, főleg egy, a miénkhez
hasonlóan nagy forgalmú osztály mindennapi életében nélkülözhetetlen előrelépést jelent a robotsebészet. Sajnos
az orvoslétszám csökkenő tendenciát
mutat, és egyre kevesebb fiatal választja
a manuális szakmát, részben a terhelés,
részben egyéb környezeti tényezők miatt.
A robotsebészet bevezetése mindenképpen vonzóvá teszi ezt a területet. Nem
győzöm hangsúlyozni, hogy az emberhiányos állapotokban a betegek maximális
ellátását segíti ez az eszköz, abszolút költséghatékonyan, minimális orvosi létszám
felhasználásával.
− A laikusok szemében a sebészeti
robot egy elnagyolt mozgású, megbízhatatlan szerkezet, amire sokan nem
bíznák szívesen magukat. Hogyan
tudná a kétkedőket megnyugtatni?

− Egy húsz éve működő beavatkozásról beszélünk, amelyet több millió alkalommal használtak már biztonságosan.
A robotsebészetet a hadseregnél dolgozták ki még az iraki háború idején. Azóta
maximálisan biztonságos beavatkozássá
vált, ami szinte minden emberi hibalehetőséget kivéd, illetve figyelmeztet ezekre.
Persze nincs kockázatmentes beavatkozás, de nem véletlen, hogy komoly kiképzésen kell átesni ahhoz, hogy valaki így
műthessen. Emellett évente akkreditált
képzéseken is részt venniük az operáló
orvosoknak, és komoly megelőző gyakorlatokkal egészül ki a felkészülés. Úgy
gondolom, hogy a fejlődő tendenciák
révén egyre inkább kiszorulnak a feltárásos műtétek a palettából a világon mindenhol. Az osztályunkon ma már kilencven százalékban minimál invazív beavatkozásokat végzünk, nagyon elenyésző a
feltárásos műtétek száma.
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− A beteggel egyeztetik előre, hogy a
robot alkalmazásával fogják operálni?
Mindenki beleegyezik?

− Természetesen, mindig megfelelő tájékoztatás keretében beszéljük ezt meg a
betegekkel, részletezve, hogy mi történik a beavatkozás során. Kiemeljük azt
is, hogy ha bármilyen rendellenességet
vagy nehézséget tapasztalunk, akkor
milyen módon folytatjuk a műtétet, akár
laparoszkópos, akár feltárásos megoldással. Minderről létezik egy nemzetközi
ajánlás, amelyet mi is alkalmazni fogunk.
Úgy gondolom, hogy Magyarországon
a robotsebészet egy attraktív beavatkozás. Egyelőre nem azzal a problémával kell szembenéznünk, hogy valaki
nem szeretné ezt igénybe venni, hanem
azzal, hogy olyan személy is robotsebészeti beavatkozást szeretne, akinél az
nem lenne költséghatékony.
− Ön, mint szakember, hogyan
látja, mit hozhat még a jövő ezen a
területen?

− Ez egy hihetetlen tempóban fejlődő
terület, folyamatosak a fejlesztések. Az
egyik irány hogy ne legyen szükséges az
orvosnak a kórházban jelen lennie, de a
méretet is igyekeznek tovább csökkenteni: egyre kisebb robotok egyre kisebb
lyukakon tudnak majd behatolni a műtéti
területre. Ezért is nagyszerű, hogy a kórházunkban már elkészült két, a legmodernebb robotsebészet befogadására
alkalmas műtő. Jelenleg folyamatban
van a fúziós biopszia beszerzése, és az
Egészséges Budapest Programon belül
is számtalan új eszköz megvásárlását
céloztuk meg. Úgy gondolom, hogy jelenleg az egyik legjobban felszerelt urológiai osztály vagyunk az országban, ami
köszönhető a kórház vezetésének is. Nem
titkolt célunk, hogy két sebészeti robottal felszerelt kiképző centrummá váljunk,
segítve a fiatal szakemberek fejlődését,
még hatékonyabbá, gyorsabbá, korszerűbbé téve a betegellátást.
Gyetvai Bianka - Lappints Eszter
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GÓRCSŐ

ÜNNEP

KÖSZÖ NŐ LE V E L E K

SÜSSÜNK EGYÜTT, EGÉSZSÉGESEN!

A kórházunkban megforduló betegek és hozzátartozók gyakran ragadnak tollat,
hogy néhány kedves szóval, mondattal lepjenek meg bennünket. Mi pedig mindig
szívesen osztjuk meg a dicsérő szavakat.

  

RECEPT

   

                              

Az édességeknek a legtöbben nehezen tudunk ellenállni, sokaknak viszont mellőzniük kell bizonyos alapanyagokat, ezért egyre inkább teret hódítanak az alternatív süteményreceptek. Az étkezés egészséges megkoronázói azok körében is igen népszerűek, akik szeretnének súlyukra figyelni, vagy a tudatos táplálkozást
részesítik előnyben. Az adventi püspökkenyér alternatív, egészséges verziója a tökéletes téli desszert: gluténmentes, cukorban és kalóriában szegény, viszont ízekben gazdag, és üdítő változatosságot hozhat az ünnepi
menüsorba.

6 tojás
1 érett banán
1 csipet só

1 tk sütőpor
8 dkg eritrit (vagy ennek megfelelő men�nyiségű egyéb alternatív cukor)
3 ek napraforgóolaj
10 dkg hámozott, őrölt mandula vagy dió
10 dkg apróra vágott étcsokoládé
20 dkg kénezetlen aszalt barack, apróra
vágva

A tojásokat kettéválasztjuk, a sárgájukhoz hozzátesszük a pépesített banánt,
a sót, a sütőport, az eritritet és a 3 evőkanál olajat. Az egészet simára keverjük.
Tiszta habverővel kemény habbá verjük a
fehérjét. A hab felét a tojássárgájás keverékhez adjuk, óvatosan beleforgatjuk a

mandulát, az étcsokoládét és a barackot,
majd a maradék fehérjehabot is.
Vékonyan kiolajozott formába öntjük,
és 150 fokon nagyjából 70 percig sütjük.
Tűpróbával ellenőrizzük, hogy a közepe
is átsült-e; ha nem, akkor alufóliával letakarva még tovább sütjük. Amennyiben

ADVENTI REFORM PÜSPÖKKENYÉR

Hozzávalók egy 25×10 cm-es
hosszúkás formához:
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sütés közben túl gyorsan pirul a teteje,
akkor már eleve le lehet takarni fóliával.
A formából óvatosan kiborítjuk, hűtőrácson kihűtjük. Csak teljesen kihűtve szeleteljük és tálaljuk.
forrás: nlc.hu
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EFI-OLDAL

EFI-OLDAL

„JÓ ÉRZÉS, HOGY KÉZZELFOGHATÓ
EREDMÉNYE VAN A MUNKÁMNAK”
BEMUTATKOZIK KÖCSKI NÓRA PSZICHOLÓGUS
  

INTERJÚ

  

                              

Köcski Nóra pszichológus másfél éve érkezett a kórházba, akkor még a Sürgősségi Betegellátó Osztályon
kezdve, ahonnan idén augusztusban került át a Pesterzsébeti Egészségfejlesztési Iroda csapatába. Itteni tapasztalatairól és az EFI munkájáról kérdeztük.
− Miért vállalta el ezt a feladatot, mi
vonzotta benne?

− Pszichológusként az egészségfejlesztési irodák prevenciós szemléletét tartom
nagyon fontosnak. Az egészségmegőrzéssel kapcsolatos tudatosság a lelki
aspektusra is vonatkozik. A cél az volna,
hogy ne csak akkor menjen el pszichológushoz vagy pszichiáterhez valaki, ha
már régóta nehézségekkel küzd, hanem
minél többen vegyék igénybe azokat a
szolgáltatásokat, lehetőségeket is, amelyekkel bizonyos esetekben megelőzhető egy súlyosabb probléma kialakulása, amelyekkel tehetnek a harmónia
megőrzéséért. Eljöhetnek egy stresszkezelő tanfolyamra vagy egy problémamegoldó tréningre, fontos, hogy fejles�szék azokat a készségeket, amelyek segíthetnek egy depressziós állapot vagy egy
súlyosabb szorongás kialakulásának megelőzésében. − Az EFI működése éppen
emiatt rendkívül fontos és egyben nagyszerű lehetőség is: bár nem tartozik szorosan a szigorúan vett egészségügyi ellátórendszerhez,, mégis annak elválaszthatatlan része. Olyan közösségi tér, ahova az
ember eljöhet és a mentális, lelki egészségével foglalkozhat, pozitív életvezetési
gyakorlatokat sajátíthat el. Szakértőket
talál, akik válaszolnak a kérdéseire, közösséget és társakat, akikkel megoszthatja a
pirulap Magazin | 2021/3.

problémáit vagy a tapasztalatait, és nem
utolsó sorban jó hangulatú programokat.

− Nagyon határozottnak tűnik az
érdeklődése a szakmáján belül.
Hogyan lett pszichológus, mi vezette
erre a pályára?

− A középiskola utolsó évében hoztam
meg ezt a döntést. Előtte jogász akartam
lenni, de sok más lehetőségen is gondolkoztam. A közös alap nagyjából az volt,
hogy emberekkel dolgozhassak, lehetőleg segítő területen. Végül a pszichológus
pályát választottam a lehetőségek közül,
most a Semmelweis Egyetem klinikai
szakpszichológus képzésének második
évét végzem. Ez azt jelenti, hogy a mentális betegségekre, azok diagnosztikájára, és pszichoterápiával való gyógyítására specializálódom, ez az a vonal, ami
érdekel és izgalmas számomra.

ebben tökéletesek, mert pontosan tudják,
hogyan kell az egyensúlyukat megőrizni.
Ilyenkor megnyugtatásképp el szoktam
árulni, hogy ez számunkra is nehéz
feladat lehet. Nekem a mindennapokban sokat segít, hogy igyekszem nagyon
határozott határt szabni a munka és a
magánélet között, mert könnyen egybe
csúszhat a kettő. A sport is jó hatással bír
a feszültség levezetésében, szeretek futni.
A természeti környezet, az állatok közelsége is sokat segít – nekem is van két
macskám, velük együtt lenni is kikapcsolódás. Emellett fontosnak tartom megjegyezni, hogy szakemberként a megfelelő

önismeret elengedhetetlen ahhoz, hogy
segíteni tudjunk a hozzánk fordulóknak.
A klinikai szakpszichológus képzés részeként kötelező is önismereti képzésen részt
venni, hiszen akkor tudunk igazán segíteni másokon, ha a saját nehézségeinkkel is tisztában vagyunk.
Gyetvai Bianka

− A mindennapi munkájában mit szeret
a legjobban?

− Ez azért nehéz kérdés, mert sok mindent
szeretek. Lehet, hogy nagyon egyszerűen
fog hangzani, de azt, amikor látom, hogy
tényleg van eredménye annak, amit csinálunk. Például, ha valaki eljön egy relaxációs csoportba, és már néhány alkalom
után úgy érzi, jobban tudja kezelni a
problémáit.

− Ön milyen foglalkozásokat tart az
EFI-nél?

− Aktuálisan relaxációs csoportokat
tartok, idősek részére szervezett közösségi agytornát és nemrégen indult egy
testsúlycsökkentő csoport, ahol kifejezetten a pszichológiai tényezőkre helyezzük a hangsúlyt a fogyással kapcsolatban. Megnézzük, hogyan tudja az ember
magát, az étkezési szokásait tudatosabban megfigyelni, kontrollálni a bevitt
ételmennyiséget, megküzdeni azokkal
a lelki tényezőkkel, amik a túlsúly hátterében lehetnek. Ezen kívül egyéni pszichológiai tanácsadást is vezetek, illetve
kismamáknak is tartok előadást a Baba
érkezik című előadássorozat keretében.
Itt a várandósság lelki változásairól, a
kilenc hónap alatt esetlegesen előforduló pszichés zavarokról beszélgetünk.
Érintjük azt is, hogyan érdemes ezekre
a változásokra tekinteni, mi a szakmai
ajánlás az esetleges zavarok kezeléséről,
hogyan tudnak maguknak segíteni a kismamák. A későbbiekben többek között
problémamegoldó képességeket fejlesztő tréningek, különböző stresszkezelő
technikákat alkalmazó csoportok szervezését tervezem. Az egyik legfontosabb

segítsem, amelyek valóban tudnak segíteni a hozzánk fordulóknak.
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− Ehhez képest mi jelenti a legnagyobb
szakmai kihívást Önnek?

− Általában az emberek motivációjának
fenntartása szokott nehézséget jelenteni.
A résztvevők gyakran lelkesek a programokon, de a lelkesedés idővel alábbhagyhat. Ez természetes jelenség, senki nem
tud állandóan, százszázalékosan motivált
lenni, ezért nagy szakmai kihívás, hogy a
mélypontokon ne veszítsük el az embereket. Az érdeklődés, a motiváció fenntartása kifejezetten nehéz, főleg pszichológiai területen.

szempont számomra, hogy olyan tudományosan, bizonyítékokkal alátámasztott pszichológiai eszközök elsajátítását

− Ha már a nehézségeket említettük: hogyan kapcsolódik ki egy
hosszú munkanap után, mi tölti
fel? A munkájának alapfeltétele a
kiegyensúlyozottság…

− Ez egy nagyon jó kérdés, Az emberek
elképzelése, hogy a pszichológusok
pirulap Magazin | 2021/3.
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