
„Egészségesnek maradni jobb, mint meggyógyulni”

Két éve folytat kiemelke-
dõ szakmai munkát a Parád-
fürdõi Kórház Egészségfej-
lesztési Irodája. Több ezer
ember találkozott már szol-
gáltatásaikkal a pétervásárai
járásban, ahol szûrési prog-
ramjaik, egészségesebb élet-
módhoz kapcsolódó elõadá-
saik, szûrõbuszos megjele-
néseik rendszeresek és köz-
kedveltek a településeken.
Erre a munkára figyelt fel a
Nemzeti Egészségfejlesz-
tési Intézet is, és ajánlotta
külföldi szakemberek fi-

gyelmébe a Parádfürdõi
Kórházban folyó munka
megismerését. Az Euro-
HealtNet szakemberei Ma-
gyarországon két egészség-
fejlesztési irodát látogattak
meg november közepén, az
egyik a Parádfürdõi Kórhá-
zé volt.

– Nagy örömmel fogad-
tuk a hírt, hogy kórházunk
egészségfejlesztõ munkáját
nemzetközi szakemberek
számára is bemutathatjuk.
Megtiszteltetés, egyben
minden szerénység nélkül

büszkeség is az érdeklõdés,
hiszen az intézmény, s ben-
ne az egészségfejlesztési
iroda az elmúlt két évben
valóban kiváló munkát vég-
zett. Prevenciós munkánk-
kal sok ember esetében tud-
tunk hozzájárulni az egész-
ségük megõrzéséhez és re-
ményeink szerint egy
egészségtudatosabb gon-
dolkodásmód rögzítésében
is jó eredményeket értünk
el, mégpedig, hogy az
egészségünkkel törõdni
kell. Ezt a munkát tudtuk

most bemutatni az Európa
különbözõ országaiból ér-
kezõ kollégáknak – mondta
dr. Rabóczki Anita, az in-
tézmény fõigazgatója.

– A látogatás során a pa-
rádfürdõi EFI mûködésé-
nek gyakorlatáról, alkalma-
zott módszereirõl hangzot-
tak el elõadások, szakmai
prezentációk, illetve a szak-
emberek bekapcsolódhattak
az iroda aznapi egészségfej-
lesztõ programjába – tette
hozzá Szakács Ibolya, EFI
szakmai vezetõ.

Európai szakemberek az EFI-ben

Az energetikai pályázat
után, még az idén több nagy
értékû orvosi mûszer, beren-
dezés érkezik a Parádfürdõi
Kórházba. Többek között új
digitális röntgen, és korszerû
ultrahang készülék, magas tu-
dásszintû video-endoscopos
torony, valamint számos, el-
sõsorban az ápolást, gondo-
zást segítõ eszköz, berende-
zés beszerzése történik meg.

A kórház vezetése a mû-
szerezettség megújítását, a
betegbiztonság fokozását, az
üzemeltetési költségek csök-
kentését, a betegek komfort-
érzetének javítását célozta
meg, mikor összeállította a
beszerzendõ mûszerek, esz-
közök listáját.

– Az elmúlt évtizedek leg-

nagyobb volumenû eszköz-
park megújítása válik lehetõ-
vé az elnyert közel négyszáz-
millió forint eredményekép-
pen – mondja dr. Rabóczki
Anita fõigazgató. Az eszköz-
beszerzések legnagyobb ré-
szét az olyan elöregedett gé-
pek cseréje teszi ki, amelyek a
napi mûködés során gyakran
meghibásodva hátrányosan
befolyásolták a betegellátás
megbízhatóságát és tervezhe-
tõségét. Ezért döntöttünk
például egy digitális röntgen
vásárlásáról. Az ultrahang is
megszolgálta az idejét, cseréje
mind a gyógyítóknak, mind a
betegeknek biztonságot je-
lent. Hasonlóképpen egy
modern video-endoscopos
torony is segíti majd a gaszt-

roenterológiai vizsgálatokat –
tette hozzá az intézmény fõ-
igazgatója.

A mozgásszervi rehabili-
tációs munkához rendkívül
jó, hogy a mindennapi beteg-
ellátást még hatékonyabbá
tevõ mûszerek, eszközök,
berendezések beszerzésére is
lehetõséget kapott a Parád-
fürdõi Kórház. A fejleszté-
seknek köszönhetõen új
kórtermi ágyakat, matraco-
kat, éjjeliszekrényeket, fizio-
terápiás gépeket, aktív-pasz-
szív alsó- és felsõvégtag-
mozgató ágykészülékeket
vásárolhatnak. 

– Igyekeztünk a szolgálta-
tási hiányok megszüntetését
és a szükséglettel alátámasz-
tott igények kielégítését szem

elõtt tartani. A fizioterápia és
a rehabilitációs alaptevékeny-
ségünkhöz is sok fontos esz-
közt tudunk most lecserélni.
Két darab kombinált gyó-
gyászati kád és iszapkeverõ,
elektro- és mágnesterápiás
berendezés is ott van a be-
szerzendõk listáján. Szüksé-
gessé vált a betegélelmezés
feltételeinek javítása is. Az
eszközpark megújításával és
bõvítésével a kórházi orvo-
sok, szakdolgozók számára
korszerû munkahelyi kör-
nyezet kialakítására kerül sor.
A projekt megvalósításával
csökken a nagy értékû gép-
mûszerek átlagéletkora és az
amortizálódott eszközök ará-
nya – értékelte a pályázat ha-
tását dr. Rabóczki Anita.

Folytatódnak a fejlesztések a Parádfürdõi Kórházban
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EFI PROGRAMOK

BÜKKSZÉK
Dátum Idõpont Helyszín Foglalkozás

2015.12.07. 16.30 Községháza Nordic Walking
2015.12.14. 16.30 Községháza Nordic Walking
2015.12.21. 16.30 Községháza Nordic Walking
2015.12.28. 16.30 Községháza Nordic Walking
2016.01.04. 16.30 Községháza Nordic Walking
2016.01.11. 16.30 Községháza Nordic Walking
2016.01.18. 16.30 Községháza Nordic Walking
2016.01.25. 16.30 Községháza Nordic Walking

RECSK
Dátum Idõpont Helyszín Foglalkozás

2015.12.01 16.30 Egészség Központ Nordic Walking
2015.12.07. 18.00 Egészség Központ Gyógytorna
2015.12.08. 16.30 Egészség Központ Nordic Walking
2015.12.10. 10.00- Nagyközségi Szülõklub

12.00 Könyvtár
2015.12.10. 13.00- Gyermekjóléti Mentálhigiénés 

16.00 Szolgálat tanácsadás
2015.12.14. 18.00 Egészség Központ Gyógytorna
2015.12.15. 16.30 Egészség Központ Nordic Walking
2015.12.21. 18.00 Egészség Központ Gyógytorna
2015.12.22. 16.30 Egészség Központ Nordic Walking
2015.12.28. 18.00 Egészség Központ Gyógytorna
2015.12.29. 16.30 Egészség Központ Nordic Walking
2016.01.04. 18.00 Egészség Központ Gyógytorna
2016.01.05. 16.30 Egészség Központ Nordic Walking
2016.01.11. 18.00 Egészség Központ Gyógytorna
2016.01.12. 16.30 Egészség Központ Nordic Walking
2016.01.14. 10.00- Nagyközségi Szülõklub

12.00 Könyvtár
2016.01.14. 13.00- Gyermekjóléti Mentálhigiénés 

16.00 Szolgálat tanácsadás
2016.01.18. 18.00 Egészség Központ Gyógytorna
2016.01.19. 16.30 Egészség Központ Nordic Walking
2016.01.25. 9.00- Gyermekjóléti Mentálhigiénés 

12.00 Szolgálat tanácsadás
2016.01.25. 18.00 Egészség Központ Gyógytorna
2016.01.26. 16.30 Egészség Központ Nordic Walking

PÉTERVÁSÁRA
Dátum Idõpont Helyszín Foglalkozás

2015.12.01 17.00 Mûvelõdési Ház Gyógytorna
2015.12.08. 17.00 Mûvelõdési Ház Gyógytorna
2015.12.09. 15.00 Aranykapu Életmód klub
2015.12.15. 17.00 Mûvelõdési Ház Gyógytorna
2015.12.22. 17.00 Mûvelõdési Ház Gyógytorna
2015.12.29. 17.00 Mûvelõdési Ház Gyógytorna
2016.01.05. 17.00 Mûvelõdési Ház Gyógytorna
2016.01.12. 17.00 Mûvelõdési Ház Gyógytorna
2016.01.13. 15.00 Aranykapu Életmód klub
2016.01.19. 17.00 Mûvelõdési Ház Gyógytorna
2016.01.26. 17.00 Mûvelõdési Ház Gyógytorna

PARÁD
Dátum Idõpont Helyszín Foglalkozás

2015.12.07. 17.00 Közösségi Ház Gyógytorna
2015.12.08. 8.00- Háziorvosi rendelõ Táplálkozási 

12.00 tanácsadás
2015.12.14. 17.00 Közösségi Ház Gyógytorna
2015.12.21. 17.00 Közösségi Ház Gyógytorna
2015.12.28. 17.00 Közösségi Ház Gyógytorna
2016.01.04. 17.00 Közösségi Ház Gyógytorna
2016.01.11. 17.00 Közösségi Ház Gyógytorna
2016.01.12. 8.00- Háziorvosi rendelõ Táplálkozási 

12.00 tanácsadás
2016.01.18. 17.00 Közösségi Ház Gyógytorna
2016.01.25. 17.00 Közösségi Ház Gyógytorna
2016.01.28. 9.00- Fáy Ált. Isk. Szülõklub

12.00 Könyvtár

PARÁDFÜRDÕ
Dátum Idõpont Helyszín Foglalkozás

2015.12.01. 10.00- EFI Mentálhigiénés 
14.00 tanácsadás

2015.12.01. 14.15 PÁK tornaterem Relax Csoport
2015.12.03. 15.30 PÁK Parkoló Nordic Walking
2015.12.08. 10.00- EFI Mentálhigiénés 

14.00 tanácsadás
2015.12.08. 14.15 PÁK tornaterem Relax Csoport
2015.12.10. 15.30 PÁK Parkoló Nordic Walking
2015.12.15. 14.15 PÁK tornaterem Relax Csoport
2015.12.17. 15.30 PÁK Parkoló Nordic Walking
2015.12.22. 14.15 PÁK tornaterem Relax Csoport
2015.12.29. 14.15 PÁK tornaterem Relax Csoport
2015.12.31. 14.00 PÁK Parkoló Nordic Walking
2016.01.05. 10.00- EFI Mentálhigiénés 

14.00 tanácsadás
2016.01.05. 14.15 PÁK tornaterem Relax Csoport
2016.01.07. 15.30 PÁK Parkoló Nordic Walking
2016.01.12. 10.00- EFI Mentálhigiénés 

14.00 tanácsadás
2016.01.12. 14.15 PÁK tornaterem Relax Csoport
2016.01.14. 15.30 PÁK Parkoló Nordic Walking
2016.01.19. 14.15 PÁK tornaterem Relax Csoport
2016.01.21. 15.30 PÁK Parkoló Nordic Walking
2016.01.26. 10.00- EFI Mentálhigiénés 

14.00 tanácsadás
2016.01.26. 14.15 PÁK tornaterem Relax Csoport
2016.01.28. 13.00- EFI Mentálhigiénés 

16.00 tanácsadás
2016.01.28. 15.30 PÁK Parkoló Nordic Walking

MÁTRADERECSKE
Dátum Idõpont Helyszín Foglalkozás

2015.12.08. 17.00 Mofetta Gyógytorna
2015.12.15. 17.00 Mofetta Gyógytorna
2015.12.16. 12.00- Háziorvosi Táplálkozási 

16.00 rendelõ tanácsadás
2015.12.22. 17.00 Mofetta Gyógytorna
2015.12.29. 17.00 Mofetta Gyógytorna
2016.01.05. 17.00 Mofetta Gyógytorna
2016.01.12. 17.00 Mofetta Gyógytorna
2016.01.19. 17.00 Mofetta Gyógytorna
2016.01.20. 12.00- Háziorvosi Táplálkozási 

16.00 rendelõ tanácsadás
2016.01.26. 17.00 Mofetta Gyógytorna
2016.02.02. 17.00 Mofetta Gyógytorna
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Karácsony a szeretet ünnepe. Mindenki vágya, hogy
ilyenkor egészségben, békességben együtt lehessen szeret-
teivel. Ez a lehetõség sajnos nem adatik meg mindenkinek.
Élnek köztünk olyanok, akik úgy érzik, hogy az ünnepek
idején, amikor a kinti világ is a legnagyobb sötétségbe borul,
az egyedüllét még nagyobb súlyként nehezedik rájuk.

Hogyan tehetik õk elviselhetõbbé ezeket a napokat? Ne
feledjék el, hogy a karácsony a fény születésérõl szól, és arra
emlékeztet, hogy ha egyedül is élünk, nem vagyunk magá-
nyosak. Ezt hordozza Jézus története, erre készít fel bennün-
ket az adventi idõszak. Nagyon fontos, hogy akárhogyan is
készülünk az ünnepre, semmi ne homályosítsa el ezt a belsõ

örömöt. Próbáljunk túllépni a hiányok okozta fájdalmon és
tompultságon, ne merüljünk el az önsajnálatban. A szó leg-
szorosabb értelmében is tehetünk egy lépést a hangulatunk
javítása érdekében: mozduljunk ki otthonról, sétáljunk, spor-
toljunk a jó levegõn! Adjuk meg az ünnep módját: ha aprósá-
gokkal is, de díszítsük fel környezetünket, készítsünk el né-
hány számunkra kedves ünnepi ételt. Ha mégis úgy érezzük,
fojtogat a magány, gondoljunk arra, hogy minden emberi kap-
csolathoz két fél kell, és ezek egyike a személyünkben már
adott. Nagy igazság, hogy a szeretetet adni, ugyanolyan jó,
mint kapni – erre alapozzunk! Vegyük észre, ha környezetük-
ben (szomszédság, munkahely, ismerõsök köre) másnak sem
könnyû. Egy kedves gesztussal ilyenkor közelebb léphetünk
hasonló helyzetben lévõ társaikhoz. Ha van energiánk, a lakó-
helyen az ünnep napjaiban akár össze is lehet hozni az egye-
dül élõ embereket. Az ünnep nem a karácsonyfa alatt, hanem
a szívünkben történik. Áldott, békés karácsonyi ünnepeket!

Tolnay Katalin mentálhigiénés szakember

MÁTRABALLA
Dátum Idõpont Helyszín Foglalkozás

2015.12.16. 8.00- Háziorvosi rendelõ Táplálkozási 
12.00 tanácsadás

2016.01.20. 8.00- Háziorvosi rendelõ Táplálkozási 
12.00 tanácsadás

2016.01.28. 16.30 Parókia Szülõklub

FEDÉMES
Dátum Idõpont Helyszín Foglalkozás

2015.12.11. 9.00- Háziorvosi rendelõ Táplálkozási 
12.00 tanácsadás

2016.01.15. 9.00- Háziorvosi rendelõ Táplálkozási 
12.00 tanácsadás

ISTENMEZEJE
Dátum Idõpont Helyszín Foglalkozás

2015.12.01. 8.00- Háziorvosi rendelõ Táplálkozási 
12.00 tanácsadás

2015.12.15. 9.00- Háziorvosi rendelõ Mentálhigiénés 
12.00 tanácsadás

2016.01.05. 8.00- Háziorvosi rendelõ Táplálkozási 
12.00 tanácsadás

2016.01.19. 9.00- Háziorvosi rendelõ Mentálhigiénés 
12.00 tanácsadás

BÜKKSZENTERZSÉBET
Dátum Idõpont Helyszín Foglalkozás

2015.12.07. 9.00- Háziorvosi rendelõ Mentálhigiénés 
12.00 tanácsadás

2015.12.07. 13.00- Óvoda Mentálhigiénés 
16.00 tanácsadás

2015.12.09. 8.00- Háziorvosi rendelõ Táplálkozási 
12.00 tanácsadás

2015.12.17. 10.00- Védõnõi tanácsadó Ciróka Szülõklub
12.00

2015.12.17. 13.00- Háziorvosi rendelõ Mentálhigiénés 
16.00 tanácsadás

2016.01.04. 9.00- Háziorvosi rendelõ Mentálhigiénés 
12.00 tanácsadás

2016.01.04. 13.00- Óvoda Mentálhigiénés 
16.00 tanácsadás

2016.01.13. 8.00- Háziorvosi rendelõ Táplálkozási 
12.00 tanácsadás

2016.01.21. 10.00- Védõnõi tanácsadó Ciróka Szülõklub
12.00

2016.01.21. 13.00- Háziorvosi rendelõ Mentálhigiénés 
16.00 tanácsadás

SIROK
Dátum Idõpont Helyszín Foglalkozás

2015.12.01. 15.00 Coop parkoló Nordic Walking
2015.12.02. 8.00- Háziorvosi rendelõ Táplálkozási 

12.00 tanácsadás
2015.12.02. 16.30 Mûvelõdési Ház Gyógytorna
2015.12.08. 14.30 Mûvelõdési Ház Cukorbeteg klub
2015.12.09. 16.30 Mûvelõdési Ház Gyógytorna
2015.12.12. 15.00 Coop parkoló Nordic Walking
2015.12.15. 15.00 Coop parkoló Nordic Walking
2015.12.16. 16.30 Mûvelõdési Ház Gyógytorna
2015.12.22. 15.00 Coop parkoló Nordic Walking
2015.12.23. 16.30 Mûvelõdési Ház Gyógytorna
2015.12.29. 15.00 Coop parkoló Nordic Walking
2015.12.30. 16.30 Mûvelõdési Ház Gyógytorna
2016.01.05. 15.00 Coop parkoló Nordic Walking
2016.01.06. 8.00- Háziorvosi rendelõ Táplálkozási 

12.00 tanácsadás
2016.01.06. 16.30 Mûvelõdési Ház Gyógytorna
2016.01.12. 14.30 Mûvelõdési Ház Cukorbeteg klub
2016.01.12. 15.00 Coop parkoló Nordic Walking
2016.01.13. 16.30 Mûvelõdési Ház Gyógytorna
2016.01.19. 15.00 Coop parkoló Nordic Walking
2016.01.20. 16.30 Mûvelõdési Ház Gyógytorna
2016.01.26. 15.00 Coop parkoló Nordic Walking
2016.01.27. 16.30 Mûvelõdési Ház Gyógytorna

Boldog karácsonyt

LELKI EGÉSZSÉG
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Hozzávalók 2 db 33 cm
õzgerinc formához:

– 10 dkg kandírozott na-
rancs vagy citrom héja

– 12,5 mogyoró egészben
– 10 dkg mazsola
– 15 dkg aszalt szilva, ba-

rack, áfonya, füge vagy bármi
– 5 dkg mandula

– 5 dkg napraforgó mag 
– 5 dkg szezám, vagy még

bármelyik magból 5 dkg, pl.
valamilyen dió

– 4 dkg zabliszt 3, 5 zab-
pehellyel keverve

– 3 db tojás ha kicsi, ak-
kor inkább négy

– 12 dkg méz

– 1 kk sütõpor 
– 1/2 kk õrölt fahéj

Elkészítés:
Egy nagyobb tálban a

zabliszttel összekeverjük a
pelyhet, a sütõport, fahéjat, a
cukrot, tojást, majd jöhetnek
a magok és az aszalványok, a

mogyorót egészben adjuk
hozzá.

Kivajazott, vagy kibélelt
sütõformába 2 felé adagolom
a masszát. Sütéskor meg fog
emelkedni a tészta.

A sütõben egymás mel-
lett süssük meg õket, kb. 170
fokon, 35-40 percig.

AZ VAGY AMIT MEGESZEL

KÓRHÁZI HÍREK

Reform gyümölcskenyér

A Parádfürdõi Állami
Kórház TIOP-2.2.6/12/1/B-
2 „Struktúraváltás támogatá-
sa a járó- és fekvõbeteg ellá-
tás fejlesztésével” címû pá-
lyázati konstrukció kereté-
ben megvalósuló „Eszközál-
lomány fejlesztés és korsze-
rûsítés" címû projekt során a
kórház infokommunikációs
akadálymentesítése is meg-
történik.

Új, a tájékozódást segítõ
eligazító táblákkal, ábrákkal,
az épület szintjeit, helyiségeit
jelzõ információs rendszerrel
találkozik majd a kórházba
érkezõ. A projekt lehetõsé-
get teremtett az intézmény
területén a teljes akadály-
mentes információs rendszer
kialakításához. Ezzel lehetõ-
vé válik az ép és bármely fo-
gyatékossággal rendelkezõ
számára, hogy megfelelõ in-
formációhoz jusson, ha eb-
ben a kórházban kap ellátást.

Változnak a táblák alap-
színei, a különbözõ szinte-
ken lévõ eligazító táblák sö-
tétkék alapszínt kapnak, a
betûk fehér színûek lesznek.

Az intézménybe autó-
busszal érkezõket segíti
majd az irányjelzõ tábla,
melyet az autóbusz-megál-
lótól 300 méterre lévõ gya-
logátkelõvel szembeni kõ-
támfal tetejére fognak ki-
helyezni. Az intézmény-
ben szintenként egy darab
információs térkép kerül
elhelyezésre. A térképre az
épület adott szintjének
alaprajza kerül, jelölve rajta
a lépcsõházakat, lifteket,
vizesblokkokat valamint a
fõbb funkciókkal bíró he-
lyiségek nevét, helyét és
megközelíthetõségük út-
vonalait. A fõbb funkció-
kat piktogrammal is jelölik.

Mivel a kórház egy domb-
oldalon található, az elõször
idelátogatók sokszor tájéko-
zódási problémákba ütköz-
nek, ezért a szinteket jelzõ
feliratok a szokásosnál is na-
gyobb szerepet kapnak. A
gyógyító osztályok megneve-
zõ feliratai nagyobb méret-
ben kerülnek fel a falakra. A
kórtermekre és az összes vi-
zes helyiségre piktogramok-

kal ellátott kiegészítõ táblákat
helyeznek ki.

A balesetek elkerülése
végett az üvegfelületek
jobb érzékelhetõsége érde-
kében ezek felületeire lát-
hatósági fóliát ragasztanak.

Az épület földszintjén a
járóbeteg-ellátás történik,
melyre a betegfelvételi pult-
nál lehet bejelentkezni. Ide
olyan tájékoztató táblát ter-
veztek, mely az ideérkezõ,
elsõsorban siket és nagyot-

halló személyeket tájékoz-
tatja a számukra elérhetõ,
igénybe vehetõ indukciós
hurokról és WEB-tolmácso-
lás szolgálat lehetõségrõl.
Ezt a tájékoztatást az I.
emeleti, fõbejáratnál lévõ re-
cepciós pultnál is megkapják
az intézmény betegei. Az
épületben két darab lift mû-
ködik, ezek fülkéjében a
szinteken lévõ fõbb funkci-
ók felsorolásával találkoznak
a kórház betegei.

Megújulnak a
betegszobák

Jelentõsen javítja majd a
Parádfürdõi Kórházban
gyógyuló betegek kom-
fortérzetét, ha megújulnak
a betegszobák az intéz-
ményben – ezzel mindenki
egyetért – szögezi le az
kórház fõigazgatója.

– Régi vágyunk, hogy
minél több olyan kórter-
met alakítsunk ki, ahol a
fürdõszoba közvetlenül a
betegszobához kapcsoló-
dik. A szaktárca 150 millió
forintos célzott támogatá-

sa révén most ezt megva-
lósíthatjuk. Szeretnénk a
szobák burkolatát is kicse-
rélni és természetesen a
festést is felvettük az el-
végzendõ felújítási mun-
kák sorába.  Ésszerû és in-
dokolt is ezeknek a helyi-
ségeknek a felújítása.

A rendelkezésre álló
pénzbõl a rendelõk, a gyó-
gyászati kezelõk és a kö-
zösségi terek festése, bur-
kolatcseréje is a tervek kö-
zött szerepel.
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