
„Egészségesnek maradni jobb, mint meggyógyulni”

A lelki egészség kulcs a
kiegyensúlyozott élethez –
ezt a gondolatot választot-
ták a Parádfürdõi Állami
Kórház munkatársai az in-
tézmény új szolgáltatása-
ként induló Lelki Egészség-
központ (LEK) mottójául.

A Lelki Egészségköz-
pont a Parádfürdõi Állami
Kórházban 2013 óta mûkö-
dõ Egészségfejlesztési Iro-
da (EFI) keretein belül lét-
rehozott új egység. Mûkö-
dését egy uniós pályázat te-
szi lehetõvé. Rendeltetése,
hogy szolgáltatásaival elõ-
segítse a lakosság mentális
egészségének megõrzését.
Munkatársai szemléletfor-
máló munkát végeznek a
lelki egészségvédelem terü-
letén egyéni tanácsadással,
elõadások, csoportfoglal-
kozások valamint mentál-
higiénés projektek szerve-
zésével. Szükség esetén
összekapcsolják a kliense-
ket az egészségügyi ellátó-
rendszerrel.

– A mentálhigiéné egy
egészségközpontú szemlé-
let. A mentálhigiénés szak-
emberrel való együttmûkö-
dés minden olyan esetben
megoldást hozhat, amikor
a nehézséggel küzdõ észle-
li, felismeri a problémáját

és motivált abban, hogy
változtasson rajta. Kifeje-
zetten hasznos lehet az iro-
dát felkeresni, ha a kliens
krízishelyzetben van, csalá-
di, párkapcsolati, nevelési
problémákkal küzd, gyá-
szát nehezen dolgozza fel,
vagy konfliktusainak keze-
lésében segítségre szorul.
Fontos, hogy a megoldás
érdekében akarjon tenni,
képes legyen segítséget
kérni és önszántából részt
venni a tanácsadóval való
együttmûködésben – fog-
lalja össze Tolnay Katalin,
mentálhigiénés szakember,
hogy kik és mikor fordul-
hatnak a LEK-hez.

Ismeretterjesztõ elõ-
adások, csoportfoglalkozá-
sok, feszültségcsökkentõ
relaxáció, egyéni tanács-
adás szerepel többek kö-
zött a LEK eszköztárában.
Mûködési területük a Pé-
tervásárai Járás. Állandó
központjuk a Parádfürdõi
Állami Kórházban van;
rendszeres tanácsadást Pa-
rádfürdõn és Pétervásárán
tartanak. Igény szerint más
településeken is szerveznek
foglalkozásokat. Informá-
ció és bejelentkezés:
36/544-841, 70/680-9854.

E-mail: efi.lek@parad-
furdo.hu

Lelki Egészségközpont a
Parádfürdõi Kórházban

Új lépcsõzet és az elõírásoknak megfelelõ lejtésszögû
rámpa került kialakításra a Parádfürdõi Állami Kórház fõbe-
járatánál. Az intézményt fenntartó Állami Egészségügyi El-
látó Központ által biztosított közel 12 millió forintból ki-
alakított új bejárat a mozgáskorlátozottak, a kerekesszékkel
közlekedõk közlekedését könnyíti meg. Az intézmény ezzel
a beruházással egy gyakorta meghibásodó, kültéri elektromos
betegliftet tudott kiváltani. A kapaszkodó korláttal végig ellá-
tott új bejárat a mentõsök munkáját is segíti, egyúttal a be-
tegek mindenkori biztonságos bejutását tudja biztosítani.

Megújult a kórház
fõbejárata

Az Alapítvány a Parádfürdõi Kórház
Jövõjéért

alapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazok-
nak, akik 2016. évi  személyi jövedelemadójuk 1%-nak

felajánlásával támogatták az alapítvány céljait.

A beérkezett 233 459 Ft-ot az alapító okiratban meg-
fogalmazott célokra, a Parádfürdõi Állami Kórház

gyógyító munkáját, a korszerû betegellátást biztosító
mûszer-, és eszközparkjának fejlesztésére fordítjuk.

Adószámunk: 18584439-1-10

Fotó: Csikós Csaba
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LELKÜNK EGYENSÚLYÁÉRT EFI PROGRAMOK

Most, hogy elindult az új
tanév, sok család életében új-
ra központi szerepet kapott
a tanulás.

Ha belegondolunk, ez a
téma szinte senkit nem hagy
hidegen, mert önmaga, gye-
reke, unokája stb. kapcsán
gyakorlatilag minden család
érintett abban, hogy mit,
mennyit és hogyan tanulnak
a gyerekek Magyarországon.

Az kétségtelen, hogy az
elektronikus hírközlés elter-
jedésével a könyvekbõl, papír
alapon történõ tanulás és tu-
dás ideje leáldozóban van – de
még nem született általáno-
san elfogadott, megnyugtató
válasz arra nézve, hogy akkor
mit, mibõl és hogyan kellene
felkészíteni a mostani gyer-
mekeket egy olyan jövõre,
amirõl ma csak annyit tu-
dunk biztosan, hogy a mun-
kaerõpiaci igényeket tekintve
nagyon más lesz, mint ami-
ben mi felnõttünk, sõt ahhoz
képest is, amiben jelenleg
dolgozunk. Illetve az látszik
még biztosnak, hogy munka-
területtõl függetlenül az fog
boldogulni, aki készségszintû
informatikai ismeretekkel,
megbízható angoltudással, és
több irányban is fejleszthetõ,
felhasználható szakmai tu-
dással rendelkezik.

Mit tehet a szülõ, hogy a
gyerekét erre a jövõre felké-
szítse?

Elõször is: ne ringassa
magát abba a hitbe, hogy a
gyerek jövõje egyedül az is-
kola és a tanárok kezében
van. Nagyon is sok múlik az
otthoni háttéren – és itt elsõ-
sorban nem az anyagiakra

gondolok. 
Szülõként tudatosíta-

nunk kell magunkban, hogy
saját pályánkkal, a tanulás-
hoz való viszonyunkkal pél-
dát mutatunk a gyerekeink-
nek. Ha azt látják, hogy ne-
künk magunknak is fontos,
hogy befejezzük az általános
iskolánkat, leérettségizzünk
akár felnõtt fejjel is; tovább-
képzõdjünk, vagy új szak-
mát tanuljunk annak érdeké-
ben, hogy jobban beváljunk
a munkaerõpiacon – akkor
ezt fogják követni. Ha
folyamatosan azt hallják,
hogy „A mai fejemmel már
máshogy csinálnám, te tanulj
keményen, ne juss ide, ahol
én vagyok!” – azzal valójá-
ban nem serkentjük õket a
miénket meghaladó teljesít-
ményre.

A másik, amivel nagyon
sokat tehetünk értük, ha so-
kat beszélgetünk, és minõségi
idõt töltünk velük együtt. Így
vehetjük észre, mirõl álmod-
nak, milyen irányú az érdek-
lõdésük, és (a józan szülõi
megfontolásokon túl) a zse-
bünk és környezetünk, lakó-
helyünk adottságait maximá-
lisan kihasználva abban támo-
gathatjuk õket, hogy elindul-
hassanak az álmaik után.

Ha a szívügyünkért dol-
gozhatunk, százszoros erõ-
vel, hatékonysággal tudunk
mûködni. Jó lenne, ha minél
több gyerek érhetné el ezt a
célt. 

Próbáljuk a fentieket
szem elõtt tartani a minden-
napi tanulási helyzetekben.

Tolnay Katalin 
mentálhigiénés tanácsadó

Tanulni, tanulni – tanulni?
Ismeretterjesztõ elõadás

szerdánként 14:30-kor (PÁK büfé elõt-
ti társalgó)

Relax csoport
keddenként 15:15-kor (PÁK tornaterem)

Nordic Walking
szerdánként 16:00-kor (indulás: PÁK
recepció)

Egyéni tanácsadás
mindennap 8-16-ig (PÁK-EFI)

Információ és bejelentkezés:
36/544-841, 70/680-9854.

E-mail: efi.lek@paradfurdo.hu

Gyógytorna
minden hétfõn 17-18-ig (IKSZT – Pa-
rád, Kossuth Lajos út 123.)

Baba-Mama Klub
minden hónap negyedik csütörtök 10-
12-ig (09. 28. – 10. 26. – 11. 23.) (IKSZT
– Parád, Kossuth Lajos út 123.)

Parád-Parádfürdõ

Parád

Gyógytorna
minden kedden 17 órától (Egészségügyi
Központ – Recsk, Kossuth L. út 167.)

Baba-Mama Klub
10. 05-én, csütörtökön 10-12-ig (Recsk
Nagyközségi Könyvtár – Recsk, József
Attila u. 12.)

Recsk

Baba-Mama Klub
minden hónap elsõ csütörtök 10-12-ig
(10. 05 – 11. 02. – 12. 07.) (Fedémes
Könyvtár – Fedémes, Petõfi Sándor
utca 51.)

Fedémes

Mentálhigiénés tanácsadás
minden hétfõn 8-16-ig (IOKK – Péter-
vására, Keglevich út 19.)

Információ és bejelentkezés:
36/544-841, 70/680-9854.

E-mail: efi.lek@paradfurdo.hu

Pétervására

Baba-Mama Klub
minden hónap harmadik csütörtök 10-12-
ig (10. 09 – 11. 16 – 12. 21.) (Bükkszenter-
zsébet Mûvelõdési Ház – Bükkszenter-
zsébet, Szabadság út 133.)

Bükkszenterzsébet

Gyógytorna
minden szerdán 17 órától (Sirok, Mû-
velõdési Ház – Sirok, Liget út 16. )

Sirok

Nordic Walking
keddenként 17:00-kor (indulás: Község-
háza elõl – Mátraballa, Iskola utca 5.)

Mátraballa

Helyszín Program

A csoportos foglalkozásokra elõzetes bejelentkezés nem
szükséges.
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AZ VAGY, AMIT MEGESZEL

A szõlõ az egyik legõsibb
kultúrnövényünk. Termesz-
tése már az i. e. 5000-es
években kezdõdött, az
egyiptomiak gyakran temet-
tek szõlõfürtöket szeretteik
mellé, bronzkori síremlé-
kekben pedig szõlõmagokat
találtak. Mondhatjuk, hogy a
szõlõtermesztés egyidõs az
emberiséggel. A honfoglaló
magyarok a szõlõmûvelést
sajátították el a leghama-
rabb, Mátyás király pedig
adókedvezményt adott a
szõlõt telepítõknek. Ma-
gyarország a 14. századtól
pedig a nagy bortermelõ or-
szágok közé emelkedett. A
leghíresebb borvidék a To-
kaji volt. A kor alkimistái
szerint a tokaji szõlõtõkék
aranyat termettek, ezért Pa-
racelsus is ellátogatott meg-
vizsgálni õket. A vörös-
szõlõ-fajták a török hódolt-
ság idején jelentek meg. Ha-
tásai között a legfontosab-
bak: víz- és hashajtó, javítja
az emésztést, segíti a gyo-
mor-, epe- és májmûködést.
Ismert még fájdalomcsilla-
pító, gyulladáscsökkentõ,
fertõtlenítõ tulajdonsága is.
Véd a fertõzésektõl, antial-
lergén. Védi a bõrben a kol-
lagén- és elasztinszálakat.
Szabályozza a koleszterin-
szintet, rendszeres fogyasz-
tása jelentõsen csökkenti a
szívinfarktus kockázatát.
Erõsíti az erek falát, így kés-
leltetheti az érszûkület kiala-
kulását. Mérsékli a vérlemez-

kék tapadóképességét, így
gátolja a vérrögképzõdést.

A préselt friss szõlõlé
gyógyerejével kiemelkedõ
élvezeti és tápértékével a
legértékesebb élelmiszere-
ink közé tartozik. Magas
természetes szõlõ- és gyü-
mölcscukor tartalma a szer-
vezet számára könnyen le-
bontható, gyorsan hasz-
nosítható, ezért kiváló ener-
giaforrás. Sportolás után és
közben kiválóan alkalmas
energiapótlásra. Ezeken kí-
vül magas vitamintartalma,
valamint étvágyfokozó ha-
tása miatt ajánlott naponta
2-3 dl friss szõlõlé a lerom-
lott fizikai állapotú, erõtlen,
akár daganatos vagy mûté-
ten átesett betegeknek, im-
munerõsítésre, roborálásra.

Szõlõ a konyhában
A szõlõ sokféleképp fel-

használható ételeinkben.
Nyersen a legegészségesebb
és legfinomabb, de érdemes
süteménybe sütni, sajttal pá-
rosítani. Gyümölcssaláták,
nyers édességek, zöldtur-
mixok kihagyhatatlan alap-
anyaga is. Ételeinket pikáns-
sá tehetjük vele. Aztán ott a
mazsola, ami tapasztalatom
szerint megosztó, sokan
nem szeretik, de talán még
többen igen. Állandó szerep-
lõje kásáknak, sütemények-
nek, sõt húsokhoz is illik. 

Szõlõmag
A szõlõmagban és a ko-

csányban fenolos vegyületek
halmozódnak fel. Képes át-

jutni a véragygáton, ezáltal
az agysejteket is védi a káros
hatásoktól. Egyébként ezen
anyagok határozzák meg a
borok ízét és aromáját.

Ha a magokat nem akar-
juk összerágni, szõlõmagõr-
lemény formában vehetjük
magunkhoz. Legjobb meg-
elõzésként beiktatni étren-
dünkbe, így csökkentve a be-
tegségek kialakulásának koc-
kázatát. Egy-két hónap
rendszeres fogyasztás után
azonban javasolt szünetet
tartani, majd újrakezdeni a
szedését. Lehet kenyérbe,
süteménybe is sütni.

Javasolt szemgyulladás el-
len, különösen azoknak, akik
sok idõt töltenek a számító-
gép elõtt. Folyamatos szõlõ-
magfogyasztás esetén csök-
ken a szem gyulladása, nõ az
alkalmazkodó- és látóképes-
sége. Allergiás tünetek esetén
gátolja a hisztamin termelõ-
dését. Kötõszöveti betegsé-
geket gyógyíthat, mert a szõ-
lõléhez hasonlóan erõsíti a
bõrben lévõ kollagént.

Szõlõmagolaj
Megfékezi a sejtek örege-

dését és károsodását, útjába
áll a daganatos valamint szív-
és érrendszert érintõ megbe-
tegedéseknek. Fiatalító hatá-
sát mi sem bizonyítja jobban,
hogy egyre több kozmeti-
kum alapanyagaként szolgál,
illetve a szépségszalonokban
elérhetõk a szõlõkúrák, a vö-
rösboros szépészeti keze-
lések.

Õszi tisztítókúra szõ-
lõvel

Erõs antioxidáns hatása
révén védi a szervezet mûkö-
désében fontos szerepet ját-
szó fehérjéket, sejtek geneti-
kai állományát. Segíti a sejtek
regenerálódását. Méregtelení-
tõ hatású, ezért jól alkalmaz-
ható tisztítókúrákban, mikor
is heti egy nap szõlõnapot tar-
tunk. Ezen a napon nagyjából
1,5 liter szõlõlevet kell elfo-
gyasztani, vízzel hígítva. Ki-
váló „emlékeztetõ”, érdemes
õszi méregtelenítést egy 3 na-
pos szõlõkúrával tervezni,
vagy heti 1 szõlõnapot tarta-
ni, és megtámogatni a méreg-
anyagokat megkötõ és kive-
zetõ szerekkel, hisz nem elég
felszabadítani, ki is kell vezet-
ni azokat a szervezetünkbõl.

Arcradír szõlõmagõrle-
ménnyel – kívülrõl is szépít

Mézzel, esetleg vízzel ke-
verve arcpakolást készíthe-
tünk belõle, mely felfrissíti,
szépíti bõrünket.

Dörzsöljük át körkörö-
sen, enyhén vizes kézzel az
arcunkat a szõlõmagos pép-
pel. Ezzel eltávolíthatjuk az
elhalt hámsejteket, feszesít-
jük bõrünket. Néhány perc
után öblítsük le az arcunkat.

Láthatjuk mennyire sok-
oldalú és kivételes gyümölcs-
csel kényeztet minket a ter-
mészet, méltán nevezhetjük
a gyümölcsök királyának!
Együnk belõle naponta!

Szakács Ibolya

A gyümölcsök királya: a szõlõ – a természet ereje
és orvossága

A szõlõ élettani hatásai, gyógyhatásai



A november 1-tõl élesben is elinduló Elektronikus
Egészségügyi Szolgáltatási Teret (EESZT) európai uniós
támogatásból hozta létre a magyar állami kórházakat fenn-
tartó Állami Egészségügyi Ellátó Központ vezette konzorci-
um, hogy az egészségügyi szolgáltatók összekapcsolásával és
a nekik létrehozott egységes kommunikációs tér biztosításá-
val kiaknázza az e-egészségügyben rejlõ lehetõségeket. Így
az egészségügyi ellátók és ellátottak is szorosabb kapcsolat-
ba kerülnek, leegyszerûsödik az ellátás folyamán keletkezett
adatok és dokumentumok elérhetõsége, biztosítottá válik az
egészségügyi ágazat számára a rendelkezésre álló adatok
egységes kezelése és hatékony elemzése, ami egyaránt segít-
ség a betegnek és az orvosnak is.

A fokozatosan bevezetésre kerülõ rendszer legfõbb cél-
ja, hogy a betegek minél biztonságosabb és minél inkább
személyre szabott ellátást kapjanak. Az ellátás biztonsága
az orvos rendelkezésére álló egészségügyi adatok mennyi-
ségétõl is függ, ezért fontos, hogy amikor valaki bekerül egy
fekvõ- vagy járóbeteg-ellátó intézménybe, elegendõ adattal
rendelkezzen róla a kezelõorvosa ahhoz, hogy a számára leg-
megfelelõbb terápiát a lehetõ legrövidebb idõ alatt megálla-
píthassa. A rendszer segítségével elkerülhetõvé válnak majd
az ismételt, felesleges vizsgálatok, ami a beteg kényelmén és
gyorsabb gyógyulásán túl sokkal költséghatékonyabb mûkö-
dést tesz lehetõvé az egészségügyi ellátórendszer számára.

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez két

portálfelület tartozik. Az állampolgárok a Lakossági Portá-
lon keresztül érhetik el a releváns szolgáltatásokat (egészség-
ügyi alapadatok, receptek, beutalók, kórtörténet és kapcso-
lódó leletek, ambuláns lapok, egyéb egészségügyi dokumen-
tumok, önrendelkezés, finanszírozási adatok) a belépéshez
ügyfélkapus belépési azonosítóra és érvényes TAJ azonosító-
számra van szükség. Az állampolgár Ügyfélkapun keresztül
rendelkezhet arról, hogy melyik adatot ki tekintheti meg!
Ezzel azonban az EESZT funkcióját csökkenti a saját ellátása
során.

Az Ágazati Portált kizárólag a szakmai felhasználók érhe-
tik el, õk is csak a végzettségüknek és intézményi szerepkö-
rükhöz rendelt jogosultságaiknak megfelelõ tartalommal.
Elektronikus személyi igazolvánnyal történõ azonosítás
szükséges a belépéshez. A cél, hogy az orvos lehetõleg a saját
információs rendszerét használja az EESZT-vel történõ adat-
csere során, amennyiben ezt mégsem tudja megtenni – pél-
dául épp nincs a saját rendelõi környezetében –, akkor az
ágazati portál biztosítja számára a Tér szolgáltatásainak el-
érését (például e-recept, vagy e-beutaló megtekintése).

Az EESZT a legmagasabb fokú kibervédelemmel van el-
látva. A rendszer minden eseményt naplóz, rögzítve a fel-
használó adatait, a hozzáférés idejét, típusát, sikerességét és
az érintett egészségügyi dokumentumot. Bárki megtekint-
heti, illetve nyomon követheti az adataira vonatkozó összes
hozzáférési kísérletet, még a sikertelen lekérdezéseket is. 

Tájékoztató az Elektronikus Egészségügyi
Szolgáltatási Térrõl
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KÓRHÁZI HÍREK

Illatos fûszerkert látványa fogadja a kórház kertjében az
intézménybe érkezõt, vagy a bent fekvõ, kertben sétáló bete-
geket a Parádfürdõi Kórházban. A kertecske kialakításakor
az esztétikai élményen túl, a szépen kialakított magas ágyás-
ba olyan egészséges és ízletes fûszernövényeket ültettek (cit-
romfû, bazsalikom, zsályák, kapor, menták, petrezselyem,
rozmaring, levendula) melyeket a betegélelmezés során a
szakemberek fel tudnak használni.

Bazsalikom
A bazsalikom fontos alkotóeleme minden gyulladás és fer-

tõzõ megbetegedés elleni gyógykeveréknek. Teája serkenti az
emésztést, görcsoldó, étvágygerjesztõ, szélhajtó, gyomorerõsítõ,
fertõtlenítõ hatású. Csillapítja a köhögést, megnyugtatja és
erõsíti az idegrendszert. Vízhajtó hatású, testileg és szellemileg
egyaránt frissít, élénkít. Jót tesz alvászavarok és szorongás
esetén. Külsõleg kelések érlelésére és toroköblítésre használható.

Illatos fûszerkert a parkban
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