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Nem kell eljönni a rendelőbe, a nővér
az otthonában nyújt kezelést
A várótermek manapság általában teltek. Ha várnia kell fél napot,
vagy akár csa két-három órát egy átkötésre, annak nincs túl
nagy értelme. Az otthoni kezelés ma már természetes dolog és a
profeszionális gondoskodás a páciensek alapigényei közé tartozik. Az
ADOS CHIRURGIA-ról beszélgettünk MUDr. Martin Starzyk, PhD.,
MBA.-val.
Doktor úr, hol és miért született a gondolat, hogy megalapítsák
az ADOS CHIRURGIÁ-t, az otthoni környezetben gondoskodó
szolgáltatást nyújtó ügynökséget?
Az ADOS CHIRURGIÁ-t azért alapítottuk meg, hogy a páciensnek
megkönyítsük a helyzetét abban az értelemben, hogy ne kelljen
olyan gyakran járnia a rendelőkbe, hogy az otthoni gondoskodó
szolgáltatásoknak megmaradjon a maga folytonossága. A mi
tapasztalt nővérünk ugyan úgy el tudja látni a beteget az otthonában,
mint mi itt a rendelőben. Ezt a szolgáltatást nem csak az érsekújvári
páciensek számára, hanem az egész Érsekújvári járás ill. Nyitrai
vármegye betegei számára is biztosítjuk, kivétel nélkül.
Az ön szemszögéből mi az ami a legnagyobb hasznot jelenti a páciensek részére?
Egyértelműen az, hogy a beteg szüntelen orvosi felügyelet alatt van. Rendszeresen töltjük fel a páciens
kórlapjában a fénykép dokumentációt, pld. azt, hogy gyógyul a sebe. Így az orvosnak áttekintése van
a folyamatról és a nővérrel bármikor konzultálhat. Ha szükséges, a szakorvosunk is meglátogathatja a
beteget otthonában. Nagyon sok ilyen ügynökségnek nincs orvosi végzettségel rendelkező személyzete.
Így nem tudnak beavatkozni az ápolásba, ráadásul még csúnyán el is kezelhetik a dolgokat. Például
a krónikus sebek esetében nedves kezelést alkalmazunk. Ha egy más ADOS a legolcsóbb módzsert
alkalmazná, komolyan negatívan befolyásolhatná a gyógyulást. MIvel az ú.n. nedves módszert csak
iskolázott szakember tud alkalmazni.
Mi az amit a páciensek a legtöbbet vesznek igénybe az ADOS CHIRURGIA szolgáltatásaiból?
Nagyon széles a kínálat. Elsősorban az olyan páciensekről van szó, akik nem Érsekújvárban laknak, és heti
két három beutazás komoly gondokat jelent nekik - nem csak az idő, de főleg az anyagiak szempontjából.
Nem utolsó sorban mozgásképtelen betegekről van szó, akik nem tudnak magukról gondoskodni.
Természetesen az otthoni magasfokú gondoskodást kibővítettük más szolgáltatásokra is, mint pld. a
rehabilitáció, ápolási higiénia, pozícionálas hosszan fekvő betegek számára, katéterezés, törlet-, vizelet-,
széklet-, ill. vérvétel és egyébb.
Találkozott valami furcsa kéréssel a páciensek részéről?
Általában azt kérdezik, mit fog szólni a körzeti orvosuk, ha úgy döntenek, hogy lecserélik az eddigi
ADOS-t egy másikra, újra. Próbáljuk megmagyarázni nekik, hogy a hatásban lévő jogszabályok alapján az
ügynökség kiválasztása kizárólag a pácienseken múlik és senki sem avatkozhat be a döntésükbe. A körzeti
orvos legleljebb javasolhat egy ügynökséget, de a végső döntés mindenképen a pácienst illeti meg.

Aki válaszol: Janette Zmarková,
ápoló nővér ADOS CHIRURGIA

Mit jelent az ADOS a páciens
számára?
Nagyon sokat. Az ő számára
ez egy kimondott kényelem.
Nem kell bejárnia a rendelőbe,
e-helyett az otthonában kapja
meg a kezelést. Mindegy, hogy
krónikus vagy akkút-e a beteg
avagy kórházi beavatkozás
után szorul ápolásra.
Kitűnő az is, hogy bármikor
szükséges az orvossal való konzultálás, csak
felhívom és a páciens szüntelen orvosi felügyelett
alatt van. Azoknak a nővéreknek, akik más ADOS
ügynökségeknél vannak, ez a lehetőség nincs

megadva.
Mire kell a páciensnek felkészülnie a gyógyítás
alatt?
A legfontosabb a türelem. Vannak olyan páciensek,
akik úgy mennek el az orvosuktól, hogy az évekig
kezelt kis, 2cm-es sebükből egy jóval nagyobb lett.
Az természetes, hogy ilyenkor a gyógyulás lassú és
hosszadalmas folyamat. Ehhez türelem kell.
Olyanok is használhatják az ADOS CHIRURGIA
szolgálatait akik nem a rendelőjük páciensei?
Igen. Bármikor hozzánk fordulnak, elintézzük a
papírjaikat az otthoni gondozásra való javaslatot
amelyet átadnak majd körzeti orvosuknak. Azután a
nyomtatványt elküldik jóváhagyásra a biztosítóhoz.
Az azt követő egészségügyi gondoskodást teljes
mértékben a biztosító fizeti.

Ing. Peter Kološta:

„Üdvözlom ezt a
szolgáltatást“

Peter Kološta úrnak a lába
egy része infekció miatt
amputált és cukorbajos.
Az ADOS CHIRURGIA
szolgáltatásait azért kezdte
igénybe venni, mert a
sebek a lábfejen vannak,
így nem tudta azokat maga
kezelni. Ahogy mondja:
„Nincs értelme szüntelenül
járni a rendelőbe, ha az
orvosnak megvan a maga
gyógyítási intervallumja. A
nővér megadja a szükséges
kezelést s betartja az orvos
utasításait. Úgy hiszem,
hogy ez egy nagyon nagy
segítség a páciensek
részére. Kezdetben én sem
voltam valami mozgékony,
és ha valami ilyesmi van
az embernek a lábán,
akkor nyugalomra van
szüksége, nem szabad
megterhelni a sebet, hogy
az gyógyulhasson. Ez oknál
fogva magam is üdvözöltem
ezt a szolgáltatást.“ A műtét
utáni első napok nem voltak
egyáltalán egyszerűek.
„Ha két egymást követő
amputációban van részük
akkor ez nem csak lelki
gond, de nagy mozgási
probléma is. Olyankor nincs
más hátra mint tudomásul
venni és megpróbálni evvel
élni.“
Három leány büszke apja
ma már optimistább. „Úgy
gondolom, hogy jó úton
vagyok. Nincs rosszabb
mint egy nyílt seb, amibe
bármikor fertőzés kerülhet.
Láttam a sebészeten a
többi pácienst, hogy terjed
a műtét után az infekció
a testükön, és akkor azt
mondtam magamban,
hogy nagy szerencsém
van, hogy már a kezdetben
ilyen jó és
szakavatott
kezelést
kaptam.“
fejezi be
Kološta úr.

Bemutatjuk a Chirurgia s.r.o
rendelőjének nővéreit
Helena Demová:
„Türelem nélkül nem menne“

1978 óta dolgozik az
egészségügyben.
Bölcsődében kezdte
és amikor ezt 1989
után bezárták, helyet
talált magának
a kórházban, a
gyermekosztályon,
ahol kb. 12 évet
töltött. Későbbiek
folyamán sok
tapasztalatot szerzett
mint helyettes
nővér több helyen, mint pld. belgyógyászati,
gasztroenterologiai ill. sebészeti rendelőkben.
A munkáján kívül jelenleg a legnagyobb örömét
az 5-éves unokájában leli. Szeret főzögetni,
sütögetni.
Mit tart a legszebbnek a hivatásában?
Az, hogy képesek vagyunk segíteni
az embereknek. Jó érzés látni, hogy a
pácienseknek gyógyulnak a sebeik és javul
az állapotuk. Akkor látni az arcukon a hálát
és tudom, hogy a gondoskodásom nem volt
hiábavaló.
Mely eseteket tart a rendelőben a
legkomolyabbknak?
A diabetikus lábakat a cukorbetegeknél, mert
a gangrénák kialakulásával elveszíthetik
végtagjukat. Néha viszont már olyan
állapotban jönnek hozzánk a betegek, hogy,
sajnos egyenesen a kórházba küldjük őket.
Rendszeresen oktatjuk a pácienseket, hogy
a cukorszíntet a tízes skála alatt kell tartani,
különben fennáll a veszély, hogy a sebük nem
fog hegedni, ill. nagyobbodni fog.
Mi jellemzi magát a magánéletben és a
munkahelyén egyaránt a legjobban?
Úgy hiszem, hogy a türelem.
Hogyan szeret pihenni?
Ha az egésznapos fárasztó munka után lazítani
tudok, akkor a legszívessebben a tv előtt,
romantikus sorozatokat nézve.
Gondolja, hogy a férfiak a háztartásban
boldogulnának a feleségeik nélkül?
Igen, de nem mindannyian. (nevetve). Ha
a férfiak rá vannak szorulva, akkor tudnak

magukról gondoskodni és a gyerekekről is.
Mit tart az anya, és most már nagymama,
szemszögéből a legnehezebbnek a
gyermeknevelésben?
Igaz, hogy a gyerekek manapság nagyon
öntudatosak, sőt szemtelenek. A mai szülőknek
a legfontosabb, hogy képesek legyenek
helyesen befolyásolni viselkedésüket.
Van valaki akinek ki tudja panaszkodni
magát?
Igen, a lányomnak. És viszonzásul ő is nekem.
Milyen a kedvenc szabadsága?
Számomra a legjobb szabadság a Turčianske
Teplice-i fürdő. Ott tudok a legjobban
megpihenni. Szeretem a szlovák természetet
is, a hegyeket. Az idei üdülésünket Donovaly-n
töltöttük. Bevallom a tenger valahogy nem vonz.

Monika Baňárová:
„Mindannyian hordozzuk
a magunk karmáját és
mindennek, ami történik
velünk, megvan a maga oka“
1992 óta gyakorolja
a nővéri hivatását,
a CHIRURGIA
s.r.o.-ban 2009től dolgozik. Már
gyermekkora óta
nővér szeretett
volna lenni és ez
az álma teljesült. A
sebészet érdekelte
már a középiskolán,
és amikor később
ajánlatot kapott, nem
habozott. Szabad
idejét a családjának szenteli, ami a legnagyobb
öröme az életben. Három kislány büszke
anyukája.
Milyen érzelmi történet maradt meg
az emlékezetében a páciensekkel
kapcsolatban?
A rendelőnkbe ellátogatott egy páciens, aki
krónikus cirkuláris fekélyben szenvedett mindkét
lábán és már 25 éve kezelte a bőrgyógyász.
Olyan nagy fájdalmai voltak hogy jóformán
sírt tőlük. A jobb lábfejét már nem tudtuk

megmenteni, de a bal lábán egy év alatt
kigyógyítottuk sebeit. A hölgy nagyon hállás
volt, hogy segítettünk rajta. Mosolygott, kezdett
örülni az életnek és nem győzött hállálkodni. Ha
erre járt, mindig benézett, hogy megkérdezze
hogy vagyunk. Az ilyen betegeknél, akik
hállásak minden kedves szóért, elégedettek a
munkánkkal, jövök rá, hogy van értelme annak
amit csinálunk és hogy ezt csak szeretettel lehet
csinálni. A betegek ezt duplán viszonozzák.
Milyen szokatlan balesettel találkozott a
rendelőben eltöltött évek alatt?
Tavaly nyáron volt egy páciensünk, aki
fejsérülést szenvedett egy fejes ugrás után
a vízbe. Az egészben az volt a mulatságos,
hogy a páciens kissé illuminált állapotban volt
és az ugrás előtt nem ellenőrizte, hogy van-e
a medencében víz. Pont abban az időben
engedték ugyanis ki. Sajnos, ilyen dolgok is
vannak. Szerencsére a sérülés nem volt komoly
és az egésznek nevetés lett a vége.
Ha nem lenne nővér, milyen hivatása volna
most?
Szeretek a kertben lenni, gondozni a virágokat
és örömöt lelek az ikebana készítésében.
Tehát, ha most nem lennék nővér, ez a munka
tetszene a legjobban.
Ha tudna változtatni valamit magán, mi lenne
az?
Az egyetlen tulajdonság amit szeretnék
megváltoztatni magamon, hogy ne haggyam
magam kiprovokálni.
Mint anya mit tart a legnehezebbnek a
gyermeknevelésben?
Úgy hjiszem a legnehezebb felnevelni belőlük
egy tisztességes, kedves, ambiciózus, szerető
embert, aki boldogulni tud majd az életben, meg
tud állni a saját lábán, el tudja dönteni mi az,
ami jó neki és mi az ami nem.
Van olyan része az életének ahova vissza
szeretne térni és meváltoztatni valamit?
Lehet, hogy vissza térnék abba az ídőbe, mikor
megszülettek a gyerekek és még kicsik voltak.
Ezek voltak a legszebb pillanatok az életemben.
Átéltem sok szép és kevésbé szép időszakot,
de nem változtatnák semmin. Mindannyian
hordozzuk a magunk karmáját és mindennek,
ami történik velünk, megvan a maga oka.
Melyik szabadságára emlékszik la
egszívesebben?
Az volt az álmom, hogy egyszer saját
szememmel lássam az egyiptomi piramisokat.
Ez az álom beteljesült 2007-ben. Csodálatos
élmény volt látni őket, a szfinxet, a Kairói
múzeumot.

Marián Obranec: „Az orvosokra szerencsém van“
Három évvel
ezelőtt Marián
Obranec úrnak
Komjátból
megnyíltak a
sebei, az ú.n.
dekubitusok
(felfekvések) a
jobb combján.
Folyamatosan
növekedtek, míg
olyan stádiumba
kerültek, hogy a
csontig hatoltak.
A fordulat akkor következett be, mikor
a körzeti orvos elküldte őt kezelésre a
sebészeti rendelőbe.
A gyógyulás kezdete nagyon nehéz volt,
magas lázakkal, rosszullétekkel, hányással.
Ahogy mondja orvosa, MUDr. Martin Starzyk,
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PhD., MBA: „Mikor először látogatott
el hozzánk Obranec úr nagyon le volt
gyengülve. Mivel nem tudott befogadni
semmi ételt, nagyon lefogyott. Az állapota
igen komoly volt. Az üllő részén a combjának
egy nagy üreg volt, amit a felfekvések
okoztak. A kapszis oly mértékű volt,
hogy bele tehettem az egész kezemet a
csuklómig. Ráadásul tele volt gennyel és
bűzlött. A páciens, természetesen, nagyon
oda volt, hogy az eddigi kezelés ellenére
ilyen stádiumba került.“ Azon kívül, hogy
a felfekvések komoly fájdalmakkal jártak,
nagyon korlátozták a beteget a mozgásban,
mivel tolószéken volt.
Arra a kérdésre, hogy begyógyultak-e már
a sebei, Obranec úr már vígabban válaszol,
nem látszik rajta a korábbi kétségbeesése:
„Még azért nem egészen, de ahogy látják,
már tudok üllni. Azelőtt csak feküdni voltam

képes.“
De mi történt tulajdoképpen a gyógyítási
folyamat alatt? A fő része több mint két évig
tartott. Obranec úr az első hónapokra így
emlékszik vissza: „Minden nap járt hozzám
a nővérke, hogy ápolja a sebeimet. Tehát,
hállistennek, ez a doktor úr és a nővér
gondoskodásanak a kombinációja volt.“
Ellenőrzésekre a rendelőbe eleinte két
hetente járt. Később a sebek már olyan
állapotban voltak, hogy nem kellett olyan
gyakran járni. Ma már csak havonta egyszer
néz be a rendelőbe.
A rendelőben nem titok, hogy úgy az
orvosok mint a nővérek a legmagasabb
minőségű anyagokkal dolgoznak. És ez
így volt Obranec úr esetében is. „A sebeket
most is az ú.n. nedves eljárással kezeltük,
speciális anyagok segítségével, melyek nagy
mértékben hozájárultak a beteg állapotának

Janette Zmarková:
„A munkámban megtaláltam magam“
1992-ben végzett
az egészségügyi
középiskolán, majd átment a
legkülönbözőbb szakokon az agysebészeti, ortopédiai,
fogászati osztályokon. Végül
is „győzőtt“ a sebészet.
Örömet okoz neki ha betegek
elégedettek a munkájával
és ha látja, hogy, ez az
elégedetség komolyan
őszinte. Szereti a zenét, ami
segít átvészelni a rosszabb
pillanatokat is.

MIT GYÓGYÍTUNK...?

Kis erecskék.

Önnek is gondot okoznak?
Aki válaszol: MUDr. Martin Starzyk, PhD, MBA
Miért kellemetlenek az erecskék?
Az elszórt kis erecskék főleg avval
okoznak gondot, hogy nem néznek
ki esztétikusan, tehát nem járulnak
hozzá a természetes szépséghez.
Idősebb korban ráadásul még ki is
szélesednek. A férfiaknál leginkább
az orr környékén találhatók és a
nőknél a lábszáron, bokákon és
a combokon. Ez gondot okozhat
nem csak a munkahelyen hanem a
mindennapi életben is.

Miért döntött a nővéri
hivatás mellett?
Már mit gyerek mindenkinek szerettem a sérüléseit, sebeit
ápolni. Később rájöttem, hogy örömet lelek abban, mikor
másokon segítek. Lehet hogy ez valahol így volt megírva.
A legtöbb időt a rendelőn kívül tölti. Milyen a legnagyobb
elégtétel ennél a munkánál?
Az, amikor látom a gyógyítás eredményét, a páciensek
elégedettségét, akik őszintén örülnek, hogy egy ilyen
szolgáltatás létezik.
Mi a legnagyobb öröme a magánétben?
Sok olyan dolog van ami örömet okoz. Csodálatos családom
van, barátaim a munkám. Együtvéve boldog ember vagyok
és azt modhatom, hogy az életemben sok minden kijött.
Van olyan része az életének ahova vissza szeretne térni
és meváltoztatni valamit?
Többet művelném magam. Ha az ember többet szeretne
tudni, kell hogy tanuljon. A mai világban az érvényesüléshez
kell a főiskola. Különben nem változtatnék meg semmit.
Melyik szabadságára emlékszik a legszívesebben?
A legsikeresebb az Olaszországi szabadság volt, ahova
elvittük magunkal az összes háziállatot: a tengerimalacot,
kutyát, a kis verebet, ami kiesett a fészekből elutazásunk
előtt. A hotelnek saját strandja volt, ahol a kedvenceink
is nyaralhattak. A tengerimalacnak ráadásul valami
bőrbetegsége volt, kihullott s szőre fél testén. A tengernél
kigyógyult. Sajnos a kis veréb nem élte át az utat.
Ha még utazhatna, hova steretne ellátogatni?
Szeretem az exotikát. Szeretnék egy hajóutazást,
meglátogatni benszülött törszeket, megismerkedni az ottani
emberekkel, életükkel, szokásaikkal.
Mi az három dolog, amit magával vinne egy elhagyatott
szigetre?
Egyértelműen bicska, gyufa és valami fazék. Soha nem
tudhatja, mikor lessz rá szüksége. (nevetés).

rohamos javulásához“ magyarázza doktor Starzyk.
És hogy értékeli a páciens mostani állapotát a
kezelőorvosa? „Az üllő részen van egy gombostűfej
nagyságú lyukacska, ahonnan néha kifolyik egy kis
fehérkés folyadék. A seb nem bűzlik és nem okoz gondot
a páciensnek. Egyszer havonta tisztítjuk a rendelőben“
mondja doktor Starzyk.

Létezik ehy biztonságos módszer
az eltávolításukra?
Nem csak biztonságos, de még
fájdalommentes is. Minden
fajta érzéstelenítés nélkül.
A rendelőnk rendelkezik egy
olyan berendezéssel, amellyel
el tudjuk ezeket az ereket gond
nélkül távolítani. Egy rádióhullámon működő szerkezet, amely egy kis tűvel
szurkálja a bőrt és enyhe árammal semmisíti meg az ereket. A kezelés
előtt fertőtkenítjük a bőrfelületet és pár perc alatt eltávolítjuk az ereket. Az
eljáras nagyon kíméletes, tehát csak minimális hatást gyakorol a környező
szövetekre. A páciens rögtön látja a kezelés hatását. Négy-öt nap alatt
eltűnnek még az apró varasodások is, melyek a tű hatására keletkeznek. A kis
erecskéken kívül így kezeljük a kis vérszemölcsöket is az arcon, ill. a lábakon.
Erre ez a berendezés kimondottan alkalmas. Összehasonlításként létezik
erre egy lézer típusú kezelés is, de az fájdalmas, mivel nagy hőmérséklettel
működik. A mi sugárfrekvenciós metódusunk kis hővel dolgozik és a
páciensnek nem kell tartania a fájdalomtól, vagy bármilyen más veszélytől.
A legideálisabb időszak a kezelésre szeptembertől áprilisig, mikor kint nincs
nagy meleg. Mert a sebek és a sebészeti páciensek sem szeretik a napot,
meleget és az izzadságot. Ez három olyan tényező, amelyek negatívan
befolyásolják a hegedést és feleslegesen meghosszabbítják a gyógyulási
folyamatot.
Mik az előnyei az ilyen kezelésnek?
Nem létezik semmilyen más mód az erecskék fájdalommentes eltávolítására.
Szlovákiában csak négy ilyen készülék van. Ez azt jelenti, hogy az
érsekújváriaknak kitűnő alkalmuk van igénybe venni ezt az eljárást. Tehát
a fájdalommenteségen kívül egy nagy előnye ennek a kezelésnek az
elérhetősége. Nem kis előny az is, hogy a beavatkozáshoz nem szükséges
a kórházi befekvés. A páciens rögtön a beavatkozás után mozgóképes, nem
kell betegszabadságra mennie. Nincsenek kötések és főleg az eredmények
ugyan olyanok, mint egy hagyományos műtét után.

Az erecskék kezelése előtt és utána:

Érthető, hogy Obranec úrnak a gyógyulási folyamatból jó
érzései vannak. A magasfokú szakmai gondoskodáson
kívül még van valami amit kiemel: „Tudja, számomra a
legfontosabb a barátságos hozzáállás. A rendelőbe nem
kellett félve járnom, hogy mi fog ott rám várni. Amikor
doktor úr kezelte a sebemet, szépen kitisztította és
megnyugtatott, hogy a seb is még a vér is tiszta, hogy
nincs benne semmi genny és minden jó úton halad.“
A beszélgetés végén Oravec úr nevetve hozzátette: „Úgy
látszik szerencsém van, hogy olyan orvosokra bukkanok,
akikkel el tudok beszélgetni és nem csak a betegségről,
hanem minden másról is.“
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Mi a sebek nedves
kezelésének lényege?

Aki elmagyarázza: Elena Slávová,
a Lohmann & Rauscher menedzere és oktatója:
„A nyílt sebek nedves kezelésének lényege három fázisra
osztható, amelyek egymással szorosan összefüggnek és
kihatással vannak egymásra, minek az eredménye a seb
hegedése és az új szövet kialakulása.
Az első fázis a seb tisztítása a gennytől és az elhalt
sejtektől, mivel a nedves kötések egy zselés anyagot
hoznak létre a seben. Erre a zselére rátapadnak az elhalt baktériumok, melyek így, a
kötéscserénél eltávolíthatók. Így folyamatosan megújul a pH egyensúly, elkezdődik
az infekció meggátlása, a seb további terjedése és főleg a sikeres gyógyulás. Az
ezt követő szakaszban kialakul az ú.n. granulás szövet, mivel a seb megkezdi
a bezárulását. Az utolsó fázisban egy összekötő szövet kezd kialakulni a bőr és
az között, a seb peremétől egészen a behegedésig. Hogy meg legyenek a kellő
feltételek a gyógyuláshoz, a sebnek szüntelenül nedvesnek kell lennie. A nedves
pakolás hozzájárul a seb összeforrásához és ideális környezetet teremt azokhoz a
folyamatokhoz, melyek a sebben zajlanak.
Az még az előnye, hogy az ilyen nedves kötés nem tapad a sebre, így nagyon
kíméletes és nem okoz további sérüléseket. A frissen összenőtt szövet így nem
károsul, mert a nedves kötéshez használt anyagokba nem nől bele. A hagyományos

kötéssel ellentétbe, ami hozzáragad a sebhez, a
páciens nem érez fájdalmat.
A nedves kötést elég cserélni 2-3 naponként, tehát
nem szükséges a mindennapi átkötés. Azon kívül
a nedves kötés aktív szén tartalma 12 órán belül
megszünteti a sebből terjedő kellemetlen bűzt, a
krónikus sebek velejáróját. Azt mondhatjuk, hogy
a hagyományos módszerrel ellentétben a nedves
sebkezelés úgymond százszázalekos sikerrel jár.“

Ahogy talán nem ismernek minket...
Életmentő másodpercek
Feltették már maguknak a kérdést, hogy
tudnak-e elsősegélyt nyújtani és hogy
tudják-e azt helyesen alkalmazni?
MUDr. Martin Starzyk, PhD., MBA
2014 júlios 1.-én ellátogatott a Szlovákiai
Vöröskereszt (SČK) fiataljai közé,
egy öszszlovákiai iskolázás keretén
belül, minek a címe „Az elsősegély
hétvégéje 2014“ volt. A jelenlétével
nemcsak gyakorlati tapasztalatokkal
gazdagította az eseményt, hanem épp
úgy értékes tanácsaival, melyeket,
ahogy megjegyezte, nem lehet kiolvasni
a tankönyvekből. Kifejezte csodálatát
az ottlévő fiataloknak a kinyilvánított

érdeklődésük miatt e terület iránt és
egyúttal örömét, hogy segíthetett
nekik. Díjazta tevékenységük
társadalmi hasznosságát, mert
nincs értékesebb az emberi élettől
és fontosabb az életmentéstől.
Mindanyiunknak adott a lehetőség,
hogy megtanuljunk életet menteni.
Martin Starzyk tapasztaltan konstatálta:
„Az iskolákban az egészségoktatás
általában nem megfelelő. Megeshet,
hogy egy nap bármelyikünknek
szükségünk lehet elsősegélyre. Ezért
jó, hogy létezik a Vöröskereszt és
az embereket motiválja, oktatja az
elsősegélynyújtásra.“
Szomorú, hogy, a fiatalok szerint is,
az emeberek elhanyagolható töredéke
képes csak elsősegélyt nyújtani.
Gyakran családi, vagy környezetük
beli tragédiák után sok fiatal érkezik az
ilyen iskolázásokra és az SČK csapat
tagjává vállik. Saajnos, sok esetben
csak akkor döbbenünk rá az életmentés
nélkülözhetetlen fontosságára, ha már
késő és bekövetkezett a baj.
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Egészségügyi világnap
Érsekújvárott is
A WHO megalapításának évfordulója alkalmából
(1948 április 4.) ezen a napon emlékeznek meg
világszerte az egészség világnapjáról. Ezen a
napon mindenütt felvilágosítási rendezvényeket
szerveznek egy bizonyos témára. Az ez idei a
kis kártevőkről szóllt, amelyek sok gondot tudnak
okozni - tehát a vektorokról, a vérbaj hordozóiról.
Ez alkalomnál fogva MUDr. Martin Starzyk,
PhD., MBA az Egészségügyi középiskola, a
Gimnázium diákjait, ill. a Szlovák vöröskekeszt
fiataljait szóllította meg, hogy lépjenek fel szakmai
előadásokkal. Ahogy ő maga mondja,
„a rendezvény célja az volt, hogy járuljunk hozzá
az érsekújvári lakosság felvilágosításához“.
Ezeddig nem volt a városunkban semilyen hasonló
rendezvény, ami az egészségről és a megelőzésről
szóllt volna. „Nem ismerek olyan várost
Szlovákiában,“ mondta Martin Starzyk, „amely
rendszeresen szervezne ilyen szakmai előadásokat
olyan témáról, amelyet a WHO jelent ki. Nagyon
örülök, hogy Érsekújvár csatlakozott azon európai
városokhoz, ahol hasonló megemlékezések
hagyománnyá válnak.“

